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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ  

 
ภำพรวมกำรประกอบธรุกจิ 

 บรษิัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกจิหลกัในการผลติและจ าหน่ายท่อเหลก็โดยใช้ระบบ
ผลติแบบการเชื่อมเหลก็แผ่นโดยใชค้วามตา้นทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) ในปัจจุบนับรษิทัฯ ผลติและ
จ าหน่ายท่อเหลก็ครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ โดยจ าแนกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ ท่อเหลก็ด า และ ท่อเหลก็ชุบ
สงักะส ีซึง่ท่อเหลก็ทัง้สองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหลก็แบบมาตรฐานซึง่จ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการคา้  “  ” และ
ท่อเหลก็แบบคุณภาพทัว่ไปซึง่จ าหน่ายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้  “  ”  เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชง้านของลกูคา้ 
ในงานโครงสรา้งประเภทอื่นๆ เช่น โครงสรา้งพืน้ฐานการคมนาคม โครงสรา้งท่าอากาศยาน โครงสรา้งคลงัสนิคา้ โครงสรา้ง
อาคารสงู เป็นตน้ และในรปูแบบงานระบบ เช่น งานระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบชลประทาน ระบบสขุาภบิาล เป็นตน้ 

 
 

 
 
 

VISION 
วิสยัทศัน์ 

YOUR PARTNER FOR TOTAL SOLUTIONS 

  

VALUE 
คณุค่า 

C Creativity 
การมคีวามคดิสรา้งสรรค์ 

H Harmony 
การประสานงาน 

A Achievement Oriented 
การมุง่สู่ผลส าเรจ็ 

N Networking 
การสรา้งเครอืข่าย 

G Growth 
การเตบิโต 

E Entrepreneurship 
การรว่มเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

  
โครงสรำ้งรำยได ้  

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์       

    1. ตวัแทนจ าหน่าย 6,299.58 76.68 7,126.60 71.68 6,460.59 69.19 
    2. โครงการก่อสรา้ง 1,152.34 14.03 1,485.29 14.94 1,616.59 17.31 
    3. อุตสาหกรรม 465.23 5.66 817.56 8.22 941.10 10.08 
    4. อื่นๆ 3.67 0.04 150.74 1.52 0.56 0.01 
รายไดจ้ากการบรกิาร 113.48 1.38 114.43 1.15 129.57 1.39 
รายได้จากการจ าหน่ายและบริการรวม 8,034.30 97.79 9,694.62 97.51 9,148.41 97.98 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ 7.72 0.09 7.46 0.08 2.20 0.02 

รายไดอ้ื่น 173.70 2.11 240.61 2.42 186.33 2.00 
รายได้รวม 8,215.72 100.00 9,942.69 100.00 9,336.94 100.00 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) จากปีก่อน 1,065.35 14.90 1,726.97 21.02 (605.75) (6.49) 

หมายเหตุ : รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ รายไดด้อกเบีย้ เป็นตน้ 
 

2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑห์รอืบรกิำร 

1 ดำ้นผลติภณัฑ ์

 บริษัทฯ ผลิตท่อเหล็กรูปพรรณโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance 
Welded: ERW) โดยมทีัง้การผลติตามค าสัง่ลูกคา้ (Made to Order) และผลติพรอ้มส าหรบัการจ าหน่าย (Make to Stock)  
โดยท่อเหลก็ของบรษิทัฯ สามารถแบ่งตามลกัษณะการใชง้านเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

 1.1 ทอ่เหลก็ส ำหรบังำนระบบ 

 โดยทัว่ไปท่อเหลก็สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในงานดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย ไดแ้ก่ งานดา้นสาธารณูปโภค 
งานประปา งานด้านระบบป้องกนัอคัคีภัย และยงัมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพื่อใช้
ทดแทนวสัดุอื่นๆ ในการใชง้านไดอ้กีมากมาย  เช่น สามารถน ามาใชเ้ป็นท่อน ้าบาดาล หรอืท่อ sprinkler ในระบบอคัคภียั
ส าหรบัอาคารสงูทดแทนการใชท้่อพวีซี ีเน่ืองจากมคีวามแขง็แรงและรองรบัแรงดนัไดม้ากกว่าท่อพวีซีทีัว่ไปถงึ 5 เท่า  

 1.2 ทอ่เหลก็ส ำหรบังำนโครงสรำ้ง 

 ท่อเหลก็ส าหรบังานโครงสรา้ง สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอย่าง เช่น งานรัว้ ประตู งานตกแต่งทัว่ไป ราว
บันได แนวกัน้ถนน ป้ายโฆษณา อีกทัง้ในปัจจุบันยังนิยมน าท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่มาใช้เหล็กประเภทต่างๆ เช่น        
เหลก็รางน ้า เหลก็ฉาก เหลก็โครงสรา้ง H-Beam และ I-Beam รวมทัง้สามารถใช้ร่วมกบังานคอนกรตี ส าหรบัโครงสร้าง
ต่างๆ เช่น งานเสาเขม็ นัง่ร้าน เป็นต้น เนื่องจากท่อเหลก็มคีวามแขง็แรง ทนทาน น ้าหนักเบาสะดวกในการเชื่อมต่อ มี
ความเสยีหายระหว่างการขนส่งน้อย จงึท าใหง้านก่อสรา้งมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ ที่ส าคญัยงัช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย
เมื่อเทยีบกบัการใชไ้มแ้ละคอนกรตี  
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 นอกจากนี้ การใชท้่อเหลก็ยงัมขีอ้ไดเ้ปรยีบเหลก็ประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเหลก็ฉาก เหลก็รางน ้า เหลก็โครงสรา้ง 
H-Beam และ I-Beam เน่ืองจากคุณสมบตัทิี่มนี ้าหนักเบาและมลีกัษณะสมมาตรซึง่ท าใหส้ามารถกระจายการรบัน ้าหนักได้
ทุกทศิทาง สง่ผลใหโ้ครงสรา้งทีท่ าจากท่อเหลก็จะมคี่าใชจ้่าย และต้นทุนทีต่ ่ากว่า ปัจจุบนัการใชท้่อเหลก็เป็นทีย่อมรบั และ
เลอืกใชโ้ดยวศิวกรในงานก่อสรา้งต่างๆ เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะส าหรบังานโครงสรา้งขนาดใหญ่ทีม่ลีกัษณะโปร่ง 
อาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่มีจ านวนเสาน้อย รวมถึงอาคารที่ต้องการความสวยงามต่างๆ มีการออกแบบ
สถาปัตยกรรมอย่างมเีอกลกัษณ์ ตวัอย่างการน าท่อเหลก็ของบรษิัทฯ เพื่อใชใ้นงานโครงสรา้งทัง้ใน และต่างประเทศ และ
จากภาครฐั และเอกชน ไดแ้ก่ โครงการเมกะโปรเจค็ต์ต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ท่าอากาศยาน โรงแรม คอนโดมเินียม 
อาคารส านกังาน โรงงาน โรงพยาบาล คอมมนูิตีม้อลล ์โชวร์มู คลงัสนิคา้ สนามกฬีา และศนูยป์ระชุมต่างๆ เป็นตน้ 

รปูทรงและขนำดของทอ่เหลก็ทีบ่รษิทัฯ ผลติ 

  
  

ทอ่เหลก็กลม ทอ่เหลก็สีเ่หลีย่มจัตรุสั ทอ่เหลก็สีเ่หลีย่มผืนผ้ำ เหล็กรปูตวัซ ี

ตั้งแต่ ½ นิ้ว (15 มม.) ถึง 

16 นิ้ว (400 มม.) 

ตั้งแต่ 12 x 12 มม. ถึง 

300 x 300 มม. 

ตั้งแต่ 38 x 19 มม. ถึง 

400 x 200 มม. 

ตั้งแต่ 60 x 30 x 10 มม. ถึง 

200 x 75 x 25 มม. 

 บรษิทัฯ สามารถผลติท่อเหลก็ไดค้วามหนาถงึ 12.70 มม. และท่อเหลก็ของบรษิทัฯ ขนาด 10 นิ้ว – 16 นิ้ว จดัว่า
เป็นท่อเหลก็ทีผ่ลติภายใตร้ะบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พเิศษ ซึง่สามารถผลติไดใ้นประเทศ             
ณ ปัจจุบนั 

2. ประเภทของทอ่เหลก็ทีผ่ลติ 

 แบ่งตามลกัษณะของผวิท่อ ไดแ้ก่ ท่อเหลก็ด า ท่อเหลก็ชุบสงักะส ีและท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ี(ท่อพรกีลัวาไนซ)์ 
 แบ่งตามคุณภาพของเหลก็ 

2.1 ท่อเหล็กแบบมำตรฐำน 

จ าหน่ายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “  ”  ซึง่เป็นท่อเหลก็ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทีเ่ป็นที่
ยอมรบัโดยทัว่ไปทัง้ในประเทศ และต่างประเทศโดยผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ไดผ้่านขัน้ตอนการผลติ และการตรวจสอบให้
ผลติภณัฑ์มคีุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ทัง้ในดา้นวตัถุดบิ ขนาด ความหนา และคุณสมบตัิอื่นๆ เช่น การรบั
แรงดนั เป็นต้น ซึ่งส่วนมากท่อเหลก็แบบมาตรฐาน จะน ามาใช้ส าหรบังานก่อสรา้งหรอืงานระบบที่มคีวามจ าเป็นต้องใช้
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพสงู และเป็นทีร่บัรองทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภยั 

 2.2 ท่อเหล็กแบบคุณภำพทั่วไป 

จ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “ ” ซึ่งมกีระบวนการผลติท่อเหลก็แบบคุณภาพทัว่ไปเป็นเช่นเดยีวกบั
การผลติท่อเหลก็แบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกนัที่คุณภาพวตัถุดบิ ซึ่งท่อเหลก็แบบคุณภาพทัว่ไปจะไม่ผ่านการทดสอบ
ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานต่างๆ ทัง้นี้ท่อเหลก็แบบคุณภาพทัว่ไปจะถูกน ามาใชส้ าหรบังานทีไ่ม่มกีารก าหนดมาตรฐาน เช่น 
ใชเ้ป็นท่อประปาทัว่ไป หรอืใชท้ าราวบนัได รัว้บา้น เป็นตน้ 
 การเลอืกใชท้่อเหลก็รปูแบบต่างๆ ขึน้อยู่กบัความต้องการของลูกคา้เป็นหลกั เช่น ท่อเหลก็กลมมลีกัษณะสวยงาม
และสามารถดดัโคง้ไดด้กีว่าท่อเหลก็สีเ่หลีย่ม จงึเป็นทีน่ิยมน ามาใชเ้ป็นโครงสรา้งอาคารทรงโดม หรอืตกแต่งภายใน ขณะที่
ท่อเหลก็สีเ่หลีย่มมคีวามแขง็แรง และสะดวกในการเชื่อมต่อจงึเหมาะกบังานโครงสรา้งทัว่ไป 
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กำรรบัรองมำตรฐำนทัง้ในและตำ่งประเทศ 

 บรษิทัฯ มุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อคุณภาพของผลติภณัฑ์ ดงันัน้การควบคุมคุณภาพผลติภณัฑ์ให้ได้
ตามมาตรฐาน พรอ้มการตรวจสอบและทดสอบโดยทมีวศิวกรผูช้ านาญการ จงึเป็นหวัใจส าคญัของการผลติ จากความมุ่งมัน่
นี้ บรษิทัฯ จงึไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑต่์างๆ ทัง้ท่อเหลก็งานโครงสรา้งและงานระบบ จากส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม และจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานสากล อนัมชีื่อเสยีงต่างๆ ทัว่โลก ไดแ้ก่ FM, UL, JQA เป็นตน้ 

บรษิทัฯ ยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อนัเป็น
เครื่องพสิจูน์ไดว้่า หอ้งปฏบิตักิารทดสอบทีใ่ชส้ าหรบัตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มคีวามถูกต้อง แม่นย า และ
เชื่อถือได้ โดยบรษิัทฯ จะออกใบรบัรองคุณภาพสนิค้าทุกครัง้ที่มีการจ าหน่ายท่อแบบมาตรฐานให้กบัลูกค้าเพื่อเป็นการ
รบัประกนัคุณภาพมาตรฐาน / ใบรบัรองต่างๆ ทัง้ระดบัประเทศและระดบัสากลทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมรีายละเอยีดดงันี้ 

มาตรฐาน / ใบรบัรอง สถาบนั / หน่วยงานท่ีรบัรอง 
ISO 9001 มาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพ The TUV NORD (Thailand) Ltd. 
มอก.17025: 2548 (ISO/IEC 17025:2005) 
ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ 

ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ISO 14001 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม The TUV NORD (Thailand) Ltd. 
OHSAS 45001 มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั หลงัจากการขอรบัรองระบบจะเปลีย่นเป็น ISO45001 

The TUV NORD (Thailand) Ltd. 

TIS 18001 : 2011 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

The TUV NORD (Thailand) Ltd. 

Green Industry 3/ ระบบสเีขยีว กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

บรษิทัฯ ถอืเป็นผู้ผลติท่อเหลก็และเหลก็โครงสรา้งรูปพรรณรายแรกในประเทศไทย ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
ISO 9001 ซึง่เป็นมาตรฐานระบบบรหิารจดัการงานดา้นคุณภาพ อนัเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ว่า การบรหิารจดัการภายใน
องคก์รมปีระสทิธภิาพ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ และสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในดา้นผลติภณัฑ ์ทัง้นี้
บรษิทัฯ ยงัไดก้ารรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑต่์างๆ ระดบัประเทศและระดบัสากล ดงันี้ 

มาตรฐานผลิตภณัฑ ์ สถาบนั / หน่วยงานท่ีรบัรอง 
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) สนง. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
มาตรฐานผลติภณัฑป์ระเภท Metallic Sprinkler Pipe Underwriters Laboratories Inc ® ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
มาตรฐานอุตสาหกรรม JIS (Japan Industry Standard) Japan Quality Assurance Organization ประเทศญีปุ่่ น 
FM Approvals Class: 1630 
Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems 

FM Global ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

 ปัจจุบัน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าการผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กรูปพรรณ คุณภาพ
มาตรฐานในประเทศไทย ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวาง ทัง้ท่อด า ท่อเคลอืบสรีองพืน้กนัสนิม ท่อ
เคลือบสังกะสี และท่อชุบสังกะสี เพื่อน าไปใช้ส าหรับงานโครงสร้างและงานระบบ  ทัง้ตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศไดอ้ย่างมากมาย  
 ทัง้นี้ บรษิัทฯ ไดส้่งออกสนิค้าไปจ าหน่ายในภูมภิาคเอเชยี ตะวนัออกกลาง ญี่ปุ่ น และออสเตรเลยี นอกจากจะ
เป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ แลว้ ยงัเป็นการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ และมาตรฐานผลติภณัฑต่์างๆ ใหร้องรบัและ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลากหลาย นบัเป็นกา้วส าคญัในการสรา้งความร่วมมอืกบัลกูคา้ในประเทศต่างๆ และ
สรา้งความเตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป 
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3. ด้ำนบริกำร 

บรษิัทฯ ให้บรกิารด้านการจดัหา – จ าหน่ายผลติภัณฑ์เหลก็ชนิดต่างๆ พร้อมทัง้อุปกรณ์เสรมิบางชนิด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้แบบครบวงจร และด้วยประสบการณ์ในวงการก่อสร้างที่มมีานานกว่า 40 ปี บรษิัทฯ
ตระหนักถงึความต้องการของลูกคา้ในปัจจุบนั ทีไ่ม่เพยีงต้องการสนิคา้ทีห่ลากหลายมคีุณภาพ แขง็แรง สวยงาม แต่ยงั
ต้องถึงพร้อมเรื่องการใช้งาน ความแม่นย า ความรวดเรว็ และมีเทคโนโลยทีนัสมยั ด้วยเหตุนี้ บรษิัทฯ จงึเพิ่มบรกิาร
ทางด้านแปรรูปสนิค้า (Fabrication) ได้แก่การ ตดั- บาก (Cutting) การเจาะ (Drilling) การเชื่อม (Welding) การดดัโค้ง 
(Bending) การเคลอืบสรีองพื้นกนัสนิม (Primer –Coating) และการชุบสงักะส ี(Galvanizing)  นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัให้
บรกิารเป็นที่ปรกึษาในการเลอืกใช้วสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง การถอดแบบ การบรหิารโครงการก่อสรา้งอกีด้วย จงึนับได้ว่า 
บรษิทัฯ ไดก้า้วขึน้มาเป็น “Steel Solution Services Center” ศนูยบ์รกิารงานเหลก็อย่างครบวงจร ทีม่พีรอ้มทัง้สนิคา้และ
บรกิารอย่างมคีุณภาพ และคุณค่าไวเ้พื่อบรกิารลกูคา้ 

 

2.2  กำรตลำดและภำวะกำรแขง่ขนั  

2.2.1 กลยทุธใ์นกำรแขง่ขนั 

1. ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภำพสงู 

 บรษิัทฯ จะท าการออกใบรบัรองคุณภาพสนิคา้ทุกครัง้ที่มกีารจ าหน่ายสนิคา้แบบมาตรฐานให้กบัลูกค้า   
เพื่อเป็นการรบัประกนัคุณภาพของผลติภัณฑ์และเป็นผู้ผลติท่อเหลก็รายแรกในประเทศไทยที่มผีลติภัณฑ์      
ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกผลติภณัฑ ์รวมทัง้ไดร้บั
การรบัรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งโดยบรษิัทฯ
สามารถเสนอขายท่อเหล็กในลักษณะที่ครอบคลุมความต้องการ  และประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าท าให้
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจและไดร้บัความเชื่อมัน่ในเรื่องคุณภาพจากลกูคา้ดว้ยดตีลอดมาทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ  

2. กลยทุธก์ำรสรำ้งตรำสนิคำ้  

 ตัง้แต่ปี 2541 บรษิัทฯ มุ่งเน้นพฒันาตราสนิค้า “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จกัและยอมรบัในกลุ่มลูกค้า       
ทัง้จากตวัแทนจ าหน่าย ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ตลอดจนวศิวกรผู้ควบคุมงานก่อสรา้ง  เพื่อเป็นการส่งเสรมิการใช้
ท่อเหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐาน อีกทัง้ยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก        
แบบคุณภาพมาตรฐานของบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัในกลุ่มลกูคา้มากขึน้ เหน็ไดจ้ากการทีโ่ครงการก่อสรา้งขนาด
ใหญ่บางโครงการทัง้ในและต่างประเทศมกีารระบุใหใ้ชท้่อเหลก็ของบรษิทัฯ ในการก่อสรา้งเท่านัน้ และบรษิทัฯ
ยงัจดัไดว้่าเป็นผูน้ าทางการตลาดในตลาดของท่อเหลก็แบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย  

3. กำรสง่มอบสนิคำ้ทีต่รงตอ่เวลำและเชือ่ถอืได้  

 นอกจากเรื่องคุณภาพของผลติภณัฑ์ การส่งมอบผลติภณัฑ์ให้ตรงต่อเวลานับเป็นปัจจยัส าคญั ในการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ท่อเหลก็ของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกค้าประเภทงานโครงการ ดงันัน้  บรษิัทฯ จงึอาศยั   
ความไดเ้ปรยีบจากสถานะทางการเงนิที่เขม็แขง็ ในการส ารองวตัถุดบิและการผลติล่วงหน้าเพื่อการจ าหน่าย 
ท าใหบ้รษิทัฯ มสีนิคา้ทีส่ามารถสง่มอบไดท้นัท ีในขณะทีคู่่แขง่ส่วนใหญ่จะเป็นผูผ้ลติขนาดเลก็และมกีารผลติ      
แบบตามค าสัง่ลูกค้าเป็นหลกั นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัมกีารบรหิารจดัการระบบสนิค้าคงคลงัที่มปีระสทิธภิาพ 
โดยเริม่ตัง้แต่การคาดการณ์ความต้องการสนิค้าที่มคีวามแม่นย าจากทมีผู้บรหิาร ตลอดไปจนถึงการติดต่อ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและด าเนินการจดัซื้อวตัถุดิบเหล็ก    
เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถเริม่ผลติท่อเหลก็ตามค าสัง่ลกูคา้ไดท้นัท ี
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4. ควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ ์

 บรษิทัฯ ให้ความส าคญัต่อการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ มี
ความหลากหลายมากกว่าคู่แข่ง ทัง้ในด้านรูปแบบ ขนาด ความหนา ความยาวและลกัษณะของปลายท่อ  
ปัจจุบนับรษิทัฯ ผลติและจ าหน่ายท่อเหลก็กลา้ครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ ในขณะที่คู่แข่งส่วนมากมี
การผลิตท่อเหล็กไม่เกิน 1,000 รายการ และบริษัทฯ ยงัสามารถผลิตท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 300 x 300 
มลิลเิมตร เพื่อเป็นทางเลอืกให้กบัผู้บรโิภคทดแทนการใชโ้ครงสรา้งเหลก็รูปพรรณแบบตวั H, I (H-Beam, I-
Beam) ส าหรบัการก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่ 
 บรษิัทฯ ได้รบัการจดทะเบียนชื่อการค้าส าหรบัผลิตภัณฑ์ ASTM A53 Sch40 และส าหรบัผลติภัณฑ ์
ASTM A795 Sch10 ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน FM และใช้เป็นท่อส่งน ้าในระบบดบัเพลงิ ทัง้นี้เพื่อสร้าง
คุณค่าของแบรนด ์และสรา้งความแตกต่างจากผลติภณัฑข์องบรษิทัอื่นในทอ้งตลาด 

5. คณะผูบ้รหิำรทีม่ปีระสบกำรณ ์

 สิง่หนึ่งที่ส าคญัยิง่ของบรษิัทฯ คอืความรู้และประสบการณ์ในด้านธุรกจิเหลก็ที่ยาวนาน รวมทัง้ความ
ทุ่มเทของทมีผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีน่ าพาใหบ้รษิทัฯ ด าเนินธุรกจิอย่างมัน่คง ซึง่พสิจูน์ไดจ้ากการผ่านวกิฤต
ทางดา้นเศรษฐกจิในหลายครัง้ ทีผ่่านมาผูป้ระกอบการเหลก็จ านวนมากประสบปัญหาอย่างหนกั จนถงึขัน้เลกิ
กจิการหรอืหยุดกจิการ บรษิทัฯ ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องการช าระคนืเงนิกู้ ทัง้ยงัสามารถรกัษาความสามารถ
ในการช าระคนืเงนิกูข้องเจา้หนี้และการช าระหนี้อื่นๆให้อยู่ในเกณฑด์แีละเป็นทีน่่าพอใจอย่างต่อเนื่อง และยงั
ด าเนินธุรกจิตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ว้ยดเีสมอมา 

6. บคุลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ 

 บุคลากรถือเป็นทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิัทฯ ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วย
สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ มศีกัยภาพในการผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพเหนือกว่าคู่แขง่ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลทีด่ ีโดยมุ่งเน้นการพฒันาความสามารถและความรบัผดิชอบของบุคลากร รวมทัง้การ
เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างบุคลากรภายในองค์กร อนัจะเป็นการพฒันาบุคลากร และสรา้งขวญัและ
ก าลังใจในการท างานได้อีกทางหนึ่ ง รวมทัง้การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นได ้ 

2.2.2 ลกัษณะลกูคำ้และชอ่งทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย  

 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีลักษณะการใช้งานที่มีความหลากหลาย ท าให้บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้า
ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์สาธารณูปโภคและเกษตรกรรม เป็นตน้ นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัมกีารจ าหน่ายท่อเหลก็ทัง้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมสีดัสว่นการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์ดงันี้ 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

1. ในประเทศ 7,747.33 97.81 9,389.40 98.00 8,949.65 99.23 

2. ต่างประเทศ 173.49 2.19 190.79 2.00 69.19 0.77 

รวม 7,920.82 100.00 9,580.19 100.00 9,018.84 100.00 
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กลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยของบรษิทัฯ ทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ดงันี้    

 1. ลกูคำ้ประเภทตวัแทนจ ำหนำ่ย  

  ลกูคา้ประเภทตวัแทนจ าหน่ายจะซือ้ท่อเหลก็ของบรษิทัฯ และจ าหน่ายท่อเหลก็ต่อใหก้บัลกูคา้อกีทอดหนึ่ง      
 เช่น รา้นคา้วสัดุก่อสรา้งทัว่ไป ผูร้บัเหมาก่อสรา้งหรอืลกูคา้ตามบา้นเรอืน  

 2. ลกูคำ้ประเภทโครงกำรกอ่สรำ้ง  

  ลูกคา้ประเภทโครงการก่อสรา้ง ได้แก่ ผูร้บัเหมาก่อสร้างทัว่ไป โดยมทีัง้การจ าหน่ายโดยตรง และเป็น
การจ าหน่ายผ่านทางตวัแทนจ าหน่าย ซึ่งท าหน้าทีป่ระสานงานระหว่างผู้รบัเหมาก่อสรา้ง เจ้าของโครงการ และ
 บรษิทัฯ เพื่อน าผลติภณัฑท์่อเหลก็ของบรษิทัฯ ไปใชใ้นโครงการก่อสรา้งต่างๆ ซึง่ทีผ่่านมาผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ 
 เป็นทีย่อมรบั และเป็นทีน่ิยมน ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย โดยวศิวกร และตลาดอุตสาหกรรม อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ใน        
และต่างประเทศมากขึน้  

 3. ลกูคำ้ประเภทโรงงำนอตุสำหกรรม  

  ลกูคา้ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม คอืกลุ่มลูกคา้ทีจ่ะน าท่อเหลก็ไปแปรรูปหรอืประกอบเป็นชิน้สว่นของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการ เช่น แฮนด์รถจกัรยาน ราวบันได ข้อต่อท่อ หรือน ามาประกอบเพื่อท าโคมไฟ
ประดบั เป็นตน้  

 4. ลกูคำ้อืน่ๆ  

  ลูกคา้อื่นๆ ได้แก่ ลูกคา้รายย่อยทัว่ไปที่น าท่อเหลก็ไปใชป้ระโยชน์โดยตรง ทัง้เพื่อการก่อสรา้ง ตกแต่ง
 บา้นเรอืน หรอืเพื่อใชใ้นงานทัว่ไปอื่นๆ 

2.2.3  ภำวะกำรแขง่ขนั   

เศรษฐกจิโลกในปี 2562 โดยภาพรวมมทีศิทางชะลอตวัลงตามปรมิาณการคา้โลกที่หดตวั ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากสงครามการคา้สหรฐั-จนี ทีส่รา้งแรงกดดนักระจายไปทัว่โลก อกีทัง้สถานการณ์ความไม่แน่นอนในดา้นต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งจากเสถยีรภาพทางการเมอืงในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 
และขอ้พพิาทระหว่างสหรฐัฯ และอหิร่านในช่วงปลายปี ส าหรบัดา้นอุตสาหกรรมเหลก็ของโลกยงัคงตอ้งหาทางรบัมอื
กบัมาตรการกีดกันการน าเข้าเหล็กของสหรฐัฯ และปัญหาก าลงัการผลิตส่วนเกินของโลก ในด้านเศรษฐกิจไทย
ภาพรวมปี 2562 หดตวัในหลาย Sector โดยเฉพาะในภาคการผลติและภาคอสงัหารมิทรพัย ์

ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2562 ความต้องการใช้เหล็กโดยรวมทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อย 
เน่ืองจากภาคเอกชนบางส่วนชะลอการลงทุนในช่วงครึง่ปีแรก เพื่อรอผลการจดัตัง้คณะรฐับาลชุดใหม่  ในขณะทีก่าร
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลงจากผลกระทบด้านมาตรการก ากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่ยังได้รบัแรงหนุนจากงาน
โครงสรา้งพืน้ฐานและอสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ทีศ่กัยภาพ เช่น เขตเศรษฐกจิพเิศษตะวนัออก และตามแนวเสน้ทางรถไฟ
ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล แมก้ารบรโิภคเหลก็ในประเทศจะเพิม่ขึน้แต่ธุรกจิเหลก็ยงัคงไม่ไดร้บัประโยชน์มากนัก
เพราะอุปทานสว่นเกนิกดดนัระดบัราคาเหลก็ใหอ้ยู่ในระดบัต ่า 

 

2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ และบริกำร 

2.3.1 กำรผลติ 

 ปัจจุบนับรษิทัฯ มโีรงงาน 4 แห่ง มกี าลงัการผลติรวม 450,000 ตนั/ปี ศนูยก์ระจายสนิคา้ 2 แห่ง และส านกังาน
ขาย  1 แห่ง ดงันี้ 
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สำขำ ที่ตัง้ รำยละเอยีด พืน้ที ่

1.  โรงงาน 
 ศนูยพ์ระประแดง 

298, 298/2 ซอยกลบัเจรญิ ถนนสขุสวสัดิ ์
อ าเภอพระสมุทรเจดยี ์จงัหวดั
สมุทรปราการ 

โรงงานส าหรบัผลติท่อเหลก็ 
 

พืน้ที ่24 ไร่ 1 งาน  
69 ตารางวา ม ี3 อาคาร 

2.  โรงงานศนูยม์หาชยั 1       
     

1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมทุรสาคร  
หมู่ที ่2 ถนนพระราม 2 ต าบลทา่ทราย 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

โรงงานส าหรบัชุบสงักะสที่อ พืน้ที ่8 ไร่ 2 งาน  
5 ตารางวา ม ี1 อาคาร 

3.  โรงงานศนูยม์หาชยั 2  
 

1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  
หมู่ที ่2 ถนนพระราม 2 ต าบลทา่ทราย  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

โรงงานส าหรบัผลติท่อเหลก็ 
ขนาดใหญ่  

พืน้ที ่20 ไร่ 3 งาน  
98 ตารางวา ม ี1 อาคาร 

4. โรงงานศนูยม์หาชยั 3 
 

24/31 หมู่ที ่2 ต าบลท่าทราย  
อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  
จงัหวดัสมุทรสาคร 

โรงงานส าหรบัผลติท่อเหลก็ 
ขนาดกลาง 

พืน้ที ่44 ไร่ 1 งาน  
ม ี3 อาคาร 

5.  ศนูยก์ระจายสนิคา้ 
 บางนาตราด กม.29 

158 หมู่ที ่6 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

ศนูยก์ระจายสนิคา้เพื่อ
ส ารองผลติภณัฑท์่อเหลก็ 

พืน้ที ่22 ไร ่22 ตารางวา 
ม ี2 อาคาร 

6.  ศนูยก์ระจายสนิคา้ 
     ลาดหลุมแกว้ 

50/6 หมู่ที ่2 ต าบลหน้าไม ้  
อ าเภอลาดหลุมแกว้  จงัหวดัปทมุธานี 

ศนูยก์ระจายสนิคา้เพื่อ
ส ารองผลติภณัฑท์่อเหลก็ 

พืน้ที ่25 ไร่ 2 งาน 
31 ตารางวา ม ี2 อาคาร 

7. ส านกังานขายลุมพนิ ี 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพนิีทาวเวอร ์ 
ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพ 

ส านกังานขาย 
 

พืน้ที ่1,772.17 ตาราง
เมตร 

 
นโยบำยกำรผลติและก ำลงักำรผลติ 

  ผลิตภัณฑ์ของบรษิัทฯ มีทัง้ที่ผลิตตามค าสัง่ลูกค้าและผลิตพร้อมส าหรบัการจ าหน่าย โดยบริษัทฯ มีการวาง
แผนการผลติจากฝ่ายบรหิาร ฝ่ายผลติ และ ฝ่ายการตลาด ซึง่จะมกีารประชุมเพื่อตดิตามความเคลื่อนไหวของความตอ้งการ
สินค้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการก าหนดนโยบายการผลิต  และการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้มี
ประสทิธภิาพเพื่อ ช่วยประหยดัตน้ทุนการผลติและท าใหบ้รษิทัฯ สามารถสง่มอบผลติภณัฑท์่อเหลก็ไดท้นัท ี

นอกจากนี้ เพื่อรกัษาประสทิธิภาพของเครื่องจกัรภายในโรงงาน บริษัทฯ ได้มีการก าหนดการตรวจเช็ค และ
ปรบัปรุงเครื่องจกัรทุกสปัดาห ์ก าลงัการผลติของเครื่องจกัรส าหรบัท่อเท่ากบั 450,000 ตนั ทัง้นี้ในปี 2562 บรษิทัฯ ใชก้ าลงั
การผลติท่อเท่ากบั 377,460 ตนั/ปี  

 ตำรำงแสดงก ำลงักำรผลติและอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ  

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ก าลงัการผลติตดิตัง้ของเครื่องจกัรรวม /1 (หน่วย : ตนั ) 450,000 450,000 450,000 

2. ปรมิาณการผลติจรงิ (หน่วย : ตนั ) 355,562 381,010 377,460 

3. อตัราการใชก้ าลงัการผลติ /2  (รอ้ยละ) 79.01 84.67 83.88 

4. ปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้(ลดลง)เทยีบกบัปีก่อน (รอ้ยละ) 0.65 7.16 (0.93) 

 หมายเหตุ : /1 ก าลงัการผลติตดิตัง้ของเครื่องจกัรรวม ค านวณบนสมมตฐิานทีเ่ป็นการผลติท่อเหลก็แบบ 
   เดยีวโดยไมม่กีารเปลีย่นประเภทท่อเหลก็ทีผ่ลติ  
   /2 อตัราการใชก้ าลงัการผลติเทยีบกบัก าลงัการผลติตามระยะเวลาการผลติ 
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2.3.2  วตัถดุบิ 

  วตัถุดิบหลกัในการผลิตท่อเหล็กของบริษัทฯ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัทฯมี
ปรมิาณการใชเ้หลก็แผ่นรดีรอ้นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 99.16 ของมลูค่าวตัถุดบิรวม  

วัตถดุิบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

   1. เหลก็แผ่นรดีรอ้น 6,781.66 97.80 7,953.35 98.46 7,147.25 99.16 

   2. สงักะส ี 147.69 2.13 124.20 1.538 57.41 0.80 

   3. สงักะสผีสม 4.51 0.07 0.21 0.002 2.94 0.04 

รวม 6,933.86 100.00 8,077.76 100.00 7,207.60 100.00 

 จากนโยบายการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ที่ให้ความส าคญัในเรื่อง คุณภาพของผลติภณัฑ์ และการส่งมอบงาน           
ทีต่รงต่อเวลา คุณภาพของวตัถุดบิ และความน่าเชื่อถือของผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิจงึเป็นปัจจัยส าคญัที่สุดในการพจิารณา
สัง่ซือ้วตัถุดบิ โดยบรษิทัฯ มกีารจดัท าการประเมนิผลการด าเนินงานของผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิเป็นประจ า ในปัจจุบนั บรษิทัฯ 
ไดม้กีารสัง่ซื้อเหลก็แผ่นรดีรอ้นประมาณรอ้ยละ 88.00 ของมูลค่าวตัถุดบิรวม จากผูผ้ลติ 3 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่  
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) บรษิทั จ ีสตลี จ ากดั (มหาชน) บรษิทั จ ีเจ สตลี จ ากดั (มหาชน) โดยสดัสว่น
แหล่งทีม่าของวตัถุดบิจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศประจ าปี 2560 – 2562 สรุปไดด้งันี้ 

แหลง่ที่มำของวตัถดุิบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. ในประเทศ 6,598.77 95.17 7,861.06 97.32 6,829.74 94.76 

2. ต่างประเทศ 335.09 4.83 216.70 2.68 377.86 5.24 

รวม 6,933.86 100.00 8,077.76 100.00 7,207.60 100.00 

2.3.3 นโยบำยสนิคำ้คงคลงั 

การบรหิารการจดัการสนิค้าคงคลงัทัง้ทางด้านวตัถุดบิและสนิค้าส าเรจ็รูปนัน้ ทางบรษิัทฯ ได้มีนโยบายที่มี
ลกัษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหารการจดัการตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนัน้  มีการศึกษา 
วเิคราะห ์และประเมนิสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรบัปรมิาณการเกบ็สนิคา้ใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการของตลาด 



[แบบ 56 –  1]  ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ  

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)  
 

13 

3. ปัจจัยควำมเสี่ยง  

 
 บรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง ท า
หน้าทีก่ ากบัดูแลโดยการประเมนิ ตดิตามความเสีย่งทีส่ าคญัและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ในปี 2562 บรษิัทฯ ได้
ทบทวนและประเมนิปัจจยัเสีย่ง พรอ้มก าหนดแผนการควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้โดยความเสีย่งที่
ส าคญั สรุปไดด้งันี้ 

1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและปริมำณที่จัดเก็บ 

วตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ คอืแผ่นเหลก็รดีรอ้น ซึง่มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงตามราคาเหลก็โลก ดงันัน้ ความเสีย่ง
จากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิจดัเป็นปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญั เพราะผลจากการเปลีย่นแปลงของราคาเหลก็ หากมกีาร
ปรบัตวัลงอย่างรุนแรง อาจเกดิความเสีย่งจากการด้อยค่าของวตัถุดิบ หรอืในกรณีที่ราคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสูงขึน้ จะ
เกดิผลกระทบต่อราคาขายสนิคา้ อกีทัง้ความเสีย่งดงักล่าวเกดิจากปัจจยัภายนอก ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดนโยบายเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวโดย 

(1) ตดิตามราคาวตัถุดบิของราคาเหลก็โลกอย่างใกลช้ดิ เพิม่ความระมดัระวงัในการจดัซือ้วตัถุดบิ 
(2) ควบคุมปรมิาณวตัถุดบิและสนิคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

2. ควำมเสี่ยงจำกภำวะเศรษฐกิจภำยในและต่ำงประเทศ 

เพื่อลดความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิ บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นทีก่ารพฒันาคุณภาพ และความหลากหลายของสนิคา้ โดย 
(1) รกัษาฐานลูกค้าเดิม ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ  (2) เจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและสามารถขยายการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายจากลูกคา้ ซึง่ถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบหากเปรยีบเทยีบกบับรษิทัทีม่กีารผลติสนิคา้เฉพาะ
กลุ่ม จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานเพื่อสามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเรว็ (3) เพิม่ประสทิธภิาพด้านการผลติเพื่อลดต้นทุนการผลติ (4) เน้นการ
ให้บรกิารและการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกค้า และ (5) จดัอบรมเพื่อเพิม่ความรู้ ความเขา้ใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงาน
ต่างๆ ส าหรบัสนิคา้ของบรษิทัฯ 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำ 

ในการท าธุรกจิของบรษิัทฯ จะมลีูกหนี้การคา้ ซึ่งเกดิจากการจ าหน่ายสนิค้า ภายใต้เงื่อนไขการช าระเงนิภายใน
ก าหนด ตามที่ไดต้กลงกนั ซึง่อาจเกดิความเสีย่งจากการไม่ช าระค่าสนิค้าหรอืการช าระทีไ่ม่ตรงเวลาทีก่ าหนด  บรษิทัฯ มี
มาตรการลดความเสีย่งดงักล่าว ดว้ยการก าหนดวงเงนิสนิเชื่อการคา้แก่ลูกคา้โดยวเิคราะหต์ามความต้องการซือ้สนิคา้และ
ความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่ต้องผ่านการอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้รหิารทีม่อี านาจในเรื่องดงักล่าว นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ มกีารจดัท าประกนัเพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีล่กูคา้ไม่สามารถช าระหนี้ 

4. ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของความเสีย่งจากภัยธรรมชาติเช่น น ้าท่วม อคัคีภัย เป็นต้น จึงได้จดัท าแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning : BCP) เตรียมความพร้อมทัง้ด้านบุคลากร อุปกรณ์ 
ขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉิน มกีารฝึกซอ้มแผนกรณีเกดิภยัพบิตัเิป็นประจ าทุกปี เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มรบัมอืจดัการหากเกดิภยัพบิตัไิดอ้ย่างทนัท่วงท ีและมกีรมธรรมค์รอบคลุมความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

บรษิัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั และกลุ่มผูถ้อืหุน้ ถอืหุน้บรษิทัฯรอ้ยละ 73.83 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด จงึอาจท า 
ใหค้วบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด ผูถ้อืหุน้อื่นจงึอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอได ้ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  

  

4.1 ทรัพยส์นิถำวรหลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิ 

ปี 2562 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิถาวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิดงันี้ 
หน่วย : พนับาท 

รายการทรพัยสิ์น เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าคงเหลือสุทธิ 

หลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
วงเงินของภาระ 
หลกัประกนั 

ทรพัยสิ์นท่ีมีกรรมสิทธ์ิ    
1. ทีด่นิ บรษิทัฯ 741,462 - ไม่ม ี- 
2. สว่นปรบัปรุงทีด่นิ บรษิทัฯ 8,579 - ไม่ม ี- 
3. อาคารและสว่นปรบัปรุง บรษิทัฯ 346,154 - ไม่ม ี- 
4. เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน บรษิทัฯ 600,254 - ไม่ม ี- 
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านกังาน บรษิทัฯ 6,222 - ไม่ม ี- 
6. ยานพาหนะ บรษิทัฯ 62,591 - ไม่ม ี- 
7. งานระหว่างก่อสรา้ง บรษิทัฯ 43,580 - ไม่ม ี- 

รวม 1,808,842  

เครือ่งหมำยกำรคำ้ 

  บรษิทัฯ เป็นเจา้ของและจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ต่อกรมทรพัยส์นิทางปัญญากระทรวงพาณิชย ์ตามประเภท
ของผลติภณัฑ ์โดยการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้แต่ละเครื่องหมายจะมอีายุ 10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน และสามารถ
ต่ออายุไดค้ราวละ 10 ปี โดยมรีายละเอยีดเครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

เครือ่งหมาย
การค้า 

เลข
ทะเบียน 

ประเภทสินค้า / บริการ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาคุม้ครอง 

 ค33682 ท่อเหลก็ ท่อโลหะ บมจ. แปซฟิิกไพพ ์
10 ปี ตัง้แต่วนัที ่24/11/2557 

ถงึ วนัที ่5/01/2568 

 
ค143853 ท่อเหลก็ชุบสงักะส ี บมจ. แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่22/11/2553 
ถงึ วนัที ่26/11/2563 

 
171105814 ท่อเหลก็กลา้ บมจ. แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่24/02/2560 
ถงึ วนัที ่28/07/2568 

 
171105815 ท่อเหลก็กลา้ บมจ.แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่24/02/2560 
ถงึ วนัที ่28/07/2568 

 
161113210 ท่อเหลก็ บมจ.แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่21/12/2559 
ถงึ วนัที ่29/09/2568 

 
181118461 ท่อเหลก็กลา้ บมจ.แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่07/08/2561 
ถงึ วนัที ่17/04/2570 

 
191106685 ท่อเหลก็กลา้ บมจ.แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่28/11//2560 
ถงึ วนัที ่27/11/2570 
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เครือ่งหมาย
การค้า 

เลข
ทะเบียน 

ประเภทสินค้า / บริการ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาคุม้ครอง 

 
191106686 ท่อเหลก็กลา้ บมจ.แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่28/11//2560 
ถงึ วนัที ่27/11/2570 

 
191106687 

ท่อเหลก็ เหลก็รปูพรรณ เหลก็
รปูตวัซใีชท้ าโครงสรา้งเอาเอง 

บมจ.แปซฟิิกไพพ ์
10 ปี ตัง้แต่วนัที ่19/12/2560 

ถงึ วนัที ่18/12/2570 

 
สรปุสญัญำเชำ่ทีส่ ำคญั 

 1. สัญญำเช่ำที่ดินศูนย์กระจำยสินค้ำบำงนำ-ตรำด กม.29 

  บรษิัทฯ เช่าที่ดนิบรเิวณถนนบางนา-ตราด กม.29 ต าบลบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นทีต่ัง้  
ศูนย์กระจายสินค้า โดยมีเนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 11 ปี ตัง้แต่ 1 กันยายน 2557 ถึง            
31 สงิหาคม 2568  

 สรุปรายละเอยีดของสญัญาเช่า 

ผูเ้ช่า : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั บางบ่อ แอสเซท จ ากดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 6 ปี 8 เดอืน (สิน้สดุ 31 สงิหาคม 2568) 
ค่าเช่า ปี 2562 : 2,428,800 บาท 

 2. สญัญำเชำ่ทีด่นิศนูยก์ระจำยสนิคำ้ลำดหลมุแกว้ 

  บริษัทฯเช่าที่ดินบนถนนบางบัวทอง– สุพรรณบุร ี(ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลกักิโลเมตร         
 ที่ 32 – 33 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวดัปทุมธานี เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ศูนย์กระจายสนิค้า โดยมเีนื้อที ่     
25 ไร ่2 งาน 31 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถงึ 30 มถุินายน 2571  

สรุปรายละเอยีดของสญัญาเช่า  

ผูเ้ช่า : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั ลาดหลุมแกว้ แอสเซท จ ากดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 9 ปี 7 เดอืน (สิน้สดุ 30 มถุินายน 2571) 
ค่าเช่า ปี 2562 : 2,805,000 บาท 

3. สญัญำเชำ่พืน้ทีส่ ำนกังำน ชัน้ 24 อำคำรลมุพนิทีำวเวอร ์

  บรษิทั แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) เช่าพืน้ทีห่อ้งชุดเลขที ่1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลุมพนิีทาวเวอร ์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นส านกังาน มเีน้ือทีท่ ัง้หมด 692.50 ตาราง
เมตร ระยะเวลาการเช่า 6 ปี ตัง้แต่ 1 สงิหาคม 2562 ถงึ 31 กรกฎาคม 2568  

สรุปรายละเอยีดของสญัญาเช่า ดงันี้ 

ผูเ้ช่า : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 5 ปี 7 เดอืน (สิน้สดุ31 กรกฎาคม 2568) 
ค่าเช่า ปี 2562 : 4,142,750 บาท 
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ทัง้นี้ รายการเช่าที่ 1 – 3 ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน สามารถดูรายละเอียดทัง้หมดได้ที่ หัวข้อรายการระหว่าง กัน         
ในหน้าที ่62 – 64 
              
 
4.2 นโยบำยกำรลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุน คือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจหลักของบริษัท ฯ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเสรมิความมัน่คงและความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ ซึ่งหากบรษิัทฯเขา้ลงทุนในกจิการใดใน
สดัส่วนทีส่งูกว่า รอ้ยละ 20 ของสนิทรพัยร์วมของกจิการนัน้ๆ บรษิทัฯจะส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการในกจิการดงักล่าว
เพื่อมีส่วนร่วม ในการบรหิารงาน และก าหนดนโยบายการด าเนินงานที่ส าคญั โดยหากบรษิัทย่อยมีการด าเนินธุรกิจที่
กระทบต่อบรษิัทฯ  อย่างมนีัยส าคญั ตวัแทนดงักล่าวต้องน าเสนอเรื่องนัน้ๆ เพื่อขออนุมตัต่ิอที่ประชุมคณะกรรมการของ
บรษิทัฯ ก่อน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯไม่มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเนื่องจากมกีารโอนกจิการทัง้หมดและคนืทุนแล้ว
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย   

 
 ตามความเหน็ของที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทฯ ระบุว่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ ไม่ได้เป็นคู่ความ 
หรอืคู่กรณี ในคดดีงัต่อไปนี้ 

1. คดทีีอ่าจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯทีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่     
31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัสิน้ปีบญัชล่ีาสดุ 

2. คดทีีก่ระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยอย่างมนียัส าคญั  

3. กรณีพพิาทซึง่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรอืมขีอ้พพิาทกบัหน่วยงานราชการอนัมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ          
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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6. ข้อมูลทั่วไป 

 

6.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

บรษิทั แปซฟิกิไพพ ์จ ำกดั (มหำชน)            

ชื่อย่อ :  PAP 
ประเภทธุรกจิ :  ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายท่อเหลก็ 

ทีต่ัง้โรงงานศนูยพ์ระประแดง :  298, 298/2 หมูท่ี ่1 ถนนสขุสวสัดิ ์ 
 อ าเภอพระสมุทรเจดยี ์จงัหวดัสมุทรปราการ 10290 

ทีต่ัง้โรงงานศนูยม์หาชยั (1) :  1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมทุรสาคร หมู่ที ่2 ถนนพระราม 2  
   ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

ทีต่ัง้โรงงานศนูยม์หาชยั (2) :  1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที ่2 ถนนพระราม 2  
   ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

ทีต่ัง้โรงงานศนูยม์หาชยั (3) : 24/31 หมู่ที ่2 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  
 จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

ทีต่ัง้ศนูยก์ระจายสนิคา้ (1) :  158 หมู่ที ่6 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 

ทีต่ัง้ศนูยก์ระจายสนิคา้ (2) :  50/6 หมู่ที ่2 ต าบลหน้าไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 12140 

ทีต่ัง้ส านกังาน :  1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพนิีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4  
   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบยีนบรษิทั :  บมจ. 0107547000206 

โทรศพัท ์(ส านกังาน) :  02 679 9000 

โทรสาร (ส านกังาน) :  02 679 9074 

เวบ็ไซต ์ :  www.pacificpipe.co.th 

ทุนจดทะเบยีน :  660,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ :  660,000,000 บาท 

ชนิดหุน้ :  หุน้สามญั 

จ านวนหุน้สามญัทีเ่รยีกช าระแลว้ :  660,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไว ้ :  หุน้ละ 1 บาท 

 

              

6.2 ขอ้มลูส ำคญัอืน่  

 - ไม่ม ี-  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน)  

Pacific Pipe Public Company Limited  

ส่วนที่ 2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 

7.1 จ ำนวนทนุจดทะเบยีนและทนุช ำระแลว้ 

ทุนจดทะเบยีน : 660,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 660,000,000 หุน้  
มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

ทุนทีอ่อกช าระแลว้ : 660,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 660,000,000 หุน้  
มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

              

7.2 ผูถ้อืหุน้ 

 รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

รำยชือ่ผู้ถอืหุน้ 
จ ำนวนกำรถอืครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
รอ้ยละ 

1. บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั /1 

 กลุ่มเลขะพจน์พานชิ /2  

257,762,500 
229,560,000 

39.05 
34.78 

2. น.ส. สริ ี ควูุฒยากร 25,500,000 3.86 

3. นายแพทยป์ระสาน เขมะคงคานนท ์ 14,260,000 2.16 

4. นายนนัทวฒัน์  สถริไชยวทิย ์ 5,031,100 0.76 

5. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 4,488,200 0.68 

6. น.ส. สนุิสา ขวญับุญบ าเพญ็ 3,587,100 0.54 

7. น.ส. วริยิา  อมัพรนภากุล 3,400,000 0.52 

8. นายชวูทิย ์ จติรสกุล 3,360,000 0.51 

9. Mr. Peter  Eric  Dennis 3,310,600 0.50 

10. นางสภุา ยัง่ยนืสนุทร 3,265,100 0.50 

รวม 553,524,600 83.86 

 
หมายเหตุ: /1 บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั มผีูถ้อืหุน้จ านวน 14 คน ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏอยูใ่นตารางถดัไป (ตารางที ่1)  

  /2 การถอืครองหุน้ของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มรีายละเอยีดปรากฏอยูใ่นตารางถดัไป (ตารางที่ 2) 
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(ตำรำงที ่1) ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ำกดั 

รำยชือ่ผู้ถอืหุน้ กำรถือครองหุ้น PAP  รอ้ยละ 

1. นาย ศุภณฐั เลขะพจน์พานชิ 25,000,000 3.79 

2. น.ส.ณฐัพร เลขะพจน์พานชิ 25,000,000 3.79 

3. น.ส. นลนิ เลขะพจน์พานชิ 24,250,000 3.67 
4. นาย คณิน เลขะพจน์พานชิ  24,250,000 3.67 

5. นาง สกุญัญา เลขะพจน์พานชิ 17,822,500 2.70 
6. นาง ศศธิร เลขะพจน์พานชิ  17,812,500 2.70 
7. นาง สมุาล ี เลขะพจน์พานชิ 17,812,500 2.70 

8. น.ส. วรยีา เลขะพจน์พานชิ 15,000,000 2.27 

9. น.ส. วนาล ี เลขะพจน์พานชิ 15,000,000 2.27 

10. น.ส.วรญัญา เลขะพจน์พานชิ 15,000,000 2.27 
11. นาย ประยรู เลขะพจน์พานชิ 13,687,500 2.07 

12. นาย สมชยั เลขะพจน์พานชิ 10,187,500 1.54 
13. นาย วชิยั เลขะพจน์พานชิ 8,737,500 1.32 
14. นาง ปราณี ควูุฒยากร - 0.00 

รวม 229,560,000 34.78 

หมายเหตุ : รายชื่อในล าดบัที ่1–13 เป็นบุคคลเดยีวกนักบัที่ปรากฏอยู่ในตารางที ่2 (กลุ่มเลขะพจน์พานิช) 

 (ตำรำงที ่2) กำรถอืครองหุน้ของกลุม่เลขะพจนพ์ำนชิ 

รำยชือ่ผู้ถอืหุน้ กำรถือครองหุ้น PAP  รอ้ยละ 

1. นาย ศุภณฐั เลขะพจน์พานชิ 25,000,000 3.79 

2. น.ส. ณฐัพร เลขะพจน์พานชิ 25,000,000 3.79 
3. น.ส. นลนิ เลขะพจน์พานชิ 24,250,000 3.67 
4. นาย คณิน เลขะพจน์พานชิ  24,250,000 3.67 

5. นาง สกุญัญา เลขะพจน์พานชิ 17,822,500 2.70 
6. นาง ศศธิร เลขะพจน์พานชิ  17,812,500 2.70 

7. นาง สมุาล ี เลขะพจน์พานชิ 17,812,500 2.70 
8. น.ส. วรยีา เลขะพจน์พานชิ 15,000,000 2.27 

9. น.ส. วนาล ี เลขะพจน์พานชิ 15,000,000 2.27 
10. น.ส. วรญัญา เลขะพจน์พานชิ 15,000,000 2.27 
11. นาย ประยรู เลขะพจน์พานชิ 13,687,500 2.07 

12. นาย สมชยั เลขะพจน์พานชิ 10,187,500 1.54 
13. นาย วชิยั เลขะพจน์พานชิ 8,737,500 1.32 

รวม 229,560,000 34.78 
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7.3 กำรออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

 - ไม่ม ี- 
              

7.4 นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขนั เพื่อ      
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการก าหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ      
หลงัหกัภาษีเงนิได้ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กับ     
ผลการด าเนินงานฐานะการเงนิ และแผนการลงทุนของบรษิทัฯ 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มกีารจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 โดยมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ของบรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากผล
ก าไรสุทธขิองงบเฉพาะกจิการส าหรบัด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 41.67 ของก าไรสทุธขิอง
งบเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ 

ขอ้มลูกำรจำ่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำป ี2557 – 2561 

 2557 2558 2559 2560 2561 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอหุน้ (บาท/หุน้) 0.21 (0.12) 0.78 0.49 0.12 

เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.16 - 0.99 0.39 0.05 

อตัราเงนิปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 76.19 - 126.92 79.60 41.67 

วนัทีจ่่ายปันผล 14/05/2558 - 12/05/2560 16/05/2561 16/05/2562 
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร  (ณ 31 ธันวำคม 2562) 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
   

 

  

8.1 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 คน แบ่งเป็นกรรมการอสิระ 4 ท่าน และกรรมการบรหิาร 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ 

กร
รม

กา
รอิ

สร
ะ 

กร
รม

กา
รบ

ริห
าร

 

คณ
ะก

รร
มก

าร

บริ
ษทั

ฯ 

คณะกรรมการ

เฉพาะเรือ่ง 
อ่ืนๆ 

AC
 

RN
C 

ER
C 

1 นายสมชยั เลขะพจน์พานชิ   ★   ★ - ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2 ดร.วชิาญ อร่ามวารกีุล   ☆ ★    

3 นายเกรยีงไกร  รกัษ์กุลชน     ★   

4 นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์        

5 นางอุดมวรา เดชสง่จรสั        

6 นางสาววริยิา  อมัพรนภากุล       
- ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
- เลขานุการบรษิทัฯ 

7 นางสาวธติมิา  วฒันศกัดากุล       
- ประธานเจา้หน้าที่
ปฏบิตักิาร 

หมายเหตุ : - กรรมการในล าดบัที ่1, 6 และ 7 เป็นกรรมการที่มอี านาจลงนามผูกพนั โดยการลงนามนัน้ กรรมการสองในสามท่านลง
 นามรว่มกนั และประทบัตราส าคญับรษิทัฯ 

 - AC: กรรมการตรวจสอบ 
- RNC: กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล 

 - ERC: กรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
- ★: Chairman / ☆: Vice Chairman 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน
และบรรษทัภบิาล 

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 

ตรวจสอบภายใน 

ประธานเจา้หน้าที ่
การเงนิ (CFO) 

ส านกัเลขานุการบรษิทัฯ 

สายงานการเงนิ สายงานการขาย 

สายงาน Production 

สายงาน Engineering 

สายงาน Information & Technology สายงาน Human Resources 

คณะกรรมการบรหิาร 
และจดัการความเสีย่ง 

สายงาน Supply Chain 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
(Asst. CEO) 

 
ประธานเจา้หน้าที ่
ปฏบิตักิาร (COO) 
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กำรประชมุคณะกรรมกำร 

 ในปี 2562 ทีผ่่านมา กรรมการแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชมุ สรุปไดด้งันี้ 

กรรมกำร 

จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ร่วม/จ ำนวนทีม่ีกำรจดัประชุมทัง้ปี 

คณะกรรมกำร 

บริษัทฯ 

(8 ครั้ง) 

คณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

(6 ครั้ง) 

คณะกรรมกำร 

สรรหำ ค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภบิำล 

(5 ครั้ง) 

คณะกรรมกำร 

บริหำรและจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

(12 ครั้ง) 

กำรประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

(2 ครั้ง) 

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช7 7/8   10/12 2/2 
2. ดร.วชิาญ อร่ามวารกีุล 8/8 6/6   2/2 
3. นายเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน 8/8  5/5  2/2 
4. นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ 8/8 6/6 5/5  2/2 
5. นางอุดมวรา เดชสง่จรสั 8/8 5/6   2/2 
6. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล 8/8  5/5 12/12 2/2 
7. นางสาวธติมิา วฒันศกัดากุล 8/8   12/12 2/2 
8. นางสาวอศิรา ดสิรเตตวิฒัน์4 2/2     
9. นางเสาวนีย ์กมลบุตร5 2/2     
10. ดร.ชยัยงค ์สจัจพิานนท6์ 2/2   2/2  

หมายเหตุ : 1. บรษิทัฯ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 วนัที ่25 เมษายน 2562  
 2. บรษิทัฯ ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้มี ่1/2562 วนัที ่16 กนัยายน 2562 
 3. กรรมการ และผูบ้รหิาร ไดร้ว่มกนัประชุมจดัท ากลยทุธ ์ส าหรบัปี 2563 เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 4. นางสาวอศิรา ดสิรเตตวิฒัน์ ลาออกโดยมผีล ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 
 5. นางเสาวนีย ์กมลบุตร ลาออกโดยมผีล ณ วนัที ่17 เมษายน 2562 
 6. ดร.ชยัยงค ์สจัจพิานนท ์ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ณ วนัที ่25 เมษายน 2562 
 7. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 แต่งตัง้นายสมชยั เลขะพจน์พานิช เป็น

ประธานกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 

              

8.2 ผูบ้รหิำร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิาร จ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 
1. นายสมชยั  เลขะพจน์พานชิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางเอือ้มพร ปัญญาใส ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นางสาววริยิา  อมัพรนภากุล ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
4. นางสาวธติมิา  วฒันศกัดากุล ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
5. นางภทัรา  จรรยาวลิาส ผูอ้ านวยการสือ่สารองคก์ร 
6. นายสพุฒัน์ บ่อสมบตั ิ ผูอ้ านวยการขาย 
7. นายพฤทธิ ์ ลีว้ไิลกุลรตัน์ ผูช้่วยผูอ้ านวยการ 
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8.3 เลขำนกุำรบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตแิต่งตัง้ นางสาววริยิา อมัพรนภากุล เป็นเลขานุการบรษิทัฯ ซึง่มขีอ้มลูประวตั ิและ
รายละเอยีด ปรากฏในเอกสารแนบล าดบัที่ 1 หน้า 84 และหน้า 90 ทัง้นี้ เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ในด้านที่เกี่ยวขอ้งกบักฎระเบยีบต่างๆ ส าหรบัหน้าที่ความรบัผดิชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบรษิัทฯ รวมถงึ
หน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1. ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมการต้อง
ทราบและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงในขอ้ก าหนด
กฎหมายทีม่นียัส าคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ ขอ้พงึปฏบิตัต่ิางๆ 
3. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมต ิ  

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
4. จดัท ารายงานประจ าปีของบรษิทัฯ หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 
5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู รายงาน สารสนเทศ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้ 

              

8.4 คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรและคณะผูบ้ริหำร 

1.  คำ่ตอบแทนกรรมกำรทีเ่ปน็ตวัเงนิ 

1.1 คำ่ตอบแทนในรปูคำ่เบีย้ประชมุและคำ่บ ำเหนจ็  

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัวิงเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 5,500,000 บาท โดย
ในปี 2562 ค่าตอบแทนทีไ่ดจ้่ายใหก้บักรรมการเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 4,254,167 บาท บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทน
ในสว่นของค่าเบีย้ประชมุ ค่าบ าเหน็จกรรมการบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการอสิระในขณะทีก่รรมการบรหิารจะได้
ค่าตอบแทนกรรมการในรปูของค่าบ าเหน็จโดยไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม 

ตำรำงสรปุคำ่ตอบแทนในรปูคำ่บ ำเหนจ็และคำ่เบีย้ประชมุ 

รำยชือ่ ค่ำบ ำเหน็จ 

ค่ำเบีย้ประชมุ

คณะกรรมกำร

บรษิัทฯ 

ค่ำเบีย้ประชมุ

คณะกรรมกำร

เฉพำะเรือ่ง 

รวม 

ค่ำเบีย้

ประชมุ 

รวม 

ค่ำตอบแทน 

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช7 500,000    500,000 

2. ดร.วชิาญ อร่ามวารกีุล  540,000 100,000 60,000 160,000 700,000 

3. นายเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน  420,000 100,000 52,500 152,500 572,500 

4. นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์  420,000 100,000 82,500 182,500 602,500 

5. นางอุดมวรา เดชสง่จรสั  330,000 100,000 37,500 137,500 467,500 

6. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล  420,000    420,000 

7. นางสาวธติมิา วฒันศกัดากุล  330,000    330,000 

8. นางสาวอศิรา ดสิรเตตวิฒัน์4 40,000 20,000  20,000 60,000 

9. นางเสาวนีย ์กมลบุตร5 160,000 20,000  20,000 180,000 

10. ดร.ชยัยงค ์สจัจพิานนท6์ 140,000 27,500  27,500 167,550 
รวม 3,300,000 467,500 232,500 700,000 4,000,000 
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หมายเหตุ : 1. บรษิทัฯ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 วนัที ่25 เมษายน 2562  
 2. บรษิทัฯ ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้มี ่1/2562 วนัที ่16 กนัยายน 2562 
 3. กรรมการ และผูบ้รหิาร ไดร้ว่มกนัประชุมจดัท ากลยทุธ ์ส าหรบัปี 2563 เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 4. นางสาวอศิรา ดสิรเตตวิฒัน์ ลาออกโดยมผีล ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562 
 5. นางเสาวนีย ์กมลบุตร ลาออกโดยมผีล ณ วนัที ่17 เมษายน 2562 
 6. ดร.ชยัยงค ์สจัจพิานนท ์ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ณ วนัที ่25 เมษายน 2562 
 7. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 แต่งตัง้นายสมชยั เลขะพจน์พานิช เป็น

ประธานกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 

 1.2 คำ่บ ำเหนจ็กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหนง่เนือ่งจำกครบวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

ในปี 2562 ดร.ชยัยงค ์สจัจพิานนท ์ครบวาระการด ารงต าแหน่ง และไดร้บัค่าบ าเหนจ็กรรมการอสิระกรณีครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง จ านวน 254,166.67 บาท 

2. ค่ำตอบแทนอื่น 

› ประกนัสขุภาพแบบกลุ่ม 
› การอบรม สมัมนา เพื่อสนบัสนุนในการปฏบิตัหิน้าทีต่ าแหน่งกรรมการ 

3. คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร 

3.1 คำ่ตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ 

ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนคณะผูบ้รหิาร 7 ราย ในรูปแบบของเงนิเดอืน และโบนัส รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
18,114,000.00 บาท 

3.2 คำ่ตอบแทนอืน่ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่ผูบ้รหิาร โดยบรษิทัฯ ไดส้มทบในอตัราสว่นรอ้ยละ 5 ของ
เงนิเดอืน ซึง่ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบใหก้บัผูบ้รหิาร เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 751,575.00 บาท 

              

8.5 บคุลำกร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวนพนกังานทัง้หมดของบรษิทัฯ (ไม่รวมผูบ้รหิาร) โดยแบ่งตามสายงานหลกั ดงันี้ 

สำยงำน จ ำนวน (คน) 

1. ส านกัคณะกรรมการบรษิทัฯ 16 

2. การเงนิ 53 

3. การขาย 93 

4. Supply Chain 259 

5. ผลติ 299 

6. วศิวกรรม 115 

7. เทคโนโลยสีารสนเทศ 14 

8. ทรพัยากรบุคคล 33 

รวม 882 
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คำ่ตอบแทนแกบ่คุลำกร (ไมร่วมผูบ้รหิำร) 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนบุคลากร ในรปูแบบของเงนิเดอืน โบนสั กองทุนส ารองเลีย้งชพีรวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 205,117,280.21 บาท 
 
บคุลำกรของบรษิทัยอ่ย 

 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 2 แห่ง ไดแ้ก่  บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บรษิทั มทีรพัย ์ขนสง่ จ ากดั ปัจจุบนัได้
โอนกจิการและด าเนินการจดทะเบยีนยกเลกิกจิการเรยีบรอ้ยแลว้ ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2562 

ทัง้นี้ บุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ 
บรษิทั มทีรพัย ์ขนสง่ จ ากดั มพีนกังานรวมทัง้สิน้จ านวน 1 คน และ 107 คน ตามล าดบั  และไดจ้่ายค่าตอบแทนบุคลากรใน
รูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 6,802,099.16 บาท และ 15,930,021.91 บาท
ตามล าดบั 
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9. กำรก ำกับดูแลกิจกำร  

 

9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

นิยำม 

นิยามการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ คอื ความสมัพนัธแ์ละมาตรการในเชงิการก ากบัดแูลเพื่อสรา้งคุณค่าให้
ธุรกจิอย่างยัง่ยนื นอกจากนี้การก ากบัดูแลกจิการยงัรวมถงึระบบการบรหิารและควบคุมการด าเนินงานภายในของบรษิทัฯ 
เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถบรรลุถงึเป้าหมายที่ตัง้ไวเ้พื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหุน้ในระยะยาว  ภายใต้การน าหลกัการและ
แนวปฏบิตัทิี่ดขีองคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ร่วมกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีอง 
The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลักการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเตบิโตทีย่ ัง่ยนืของ
ธุรกิจที่มีความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ ( Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
(Accountability) และความสามารถในการแขง่ขนั (Competitiveness) ทัง้นี้ในสว่นของหลกัปฏบิตัทิีย่งัมไิดน้ าไปปรบัใช ้ไดม้ี
การบนัทกึเหตุผลไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ 

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัฯ มแีนวทางในการปฏบิตัแิบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้ 
1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
3. การค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการภายใตห้ลกัปฏบิตั ิ8 ขอ้ 

หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่าให ้
แก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
หลกัปฏบิตั ิ3 การเสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
หลกัปฏบิตั ิ5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
หลกัปฏบิตั ิ6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

  

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. ด้ำนสิทธิขั้นพื้นฐำน 

คณะกรรมการของบรษิัทฯ ก าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลกจิการที่ดโีดยได้ค านึงถึงสทิธขิองผู้ถือหุ้นตามที่
กฎหมายก าหนดไวอ้นัประกอบดว้ย 

1.1 สทิธใินการได้รบัใบหุ้นและสทิธกิารโอน สทิธกิารได้รบัการปฏบิตัิที่เท่าเทยีมในการซื้อหุ้นคนืโดยบรษิทัฯ 
และไดร้บัขอ้มูลสารสนเทศทีเ่พยีงพอทนัเวลาโดยผ่านช่องทางตดิต่อสื่อสารทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดไวเ้พื่อผูถ้อืหุน้
สามารถตดัสนิใจถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ต่อตนเองและบรษิทัฯ 

1.2 สทิธใินการเขา้ร่วมประชุม ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถแสดงความเหน็ใหข้อ้เสนอแนะและร่วมพจิารณาในวาระต่างๆ
ของบรษิทัฯ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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1.3 สทิธใินการเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการบรษิทัฯ และใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอีสิระ 
1.4 สทิธขิองผูล้งทุนรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 

1.4.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
1.4.2 ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลไป 
1.4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีท่ีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลง
มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่
ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

1.5 สทิธใินสว่นแบ่งก าไรร่วมกนัอย่างเท่าเทยีม 

2. ดำ้นสทิธใินกำรรบัขอ้มลูและเสนอควำมเหน็ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

2.1  ดว้ยตระหนักถงึผูถ้อืหุน้ทีม่ที ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิบรษิทัฯ จงึจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุม
และสารสนเทศทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2.2 บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้เสนอวาระและค าถามในการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัสิน้สุดรอบบญัชี
ผ่านช่องทางเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ที ่https://bit.ly/2IQTWsp 

2.3  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ กรรมการและผู้บรหิารดา้นการเงนิของบรษิัทฯ รวมทัง้ผู้สอบบญัชทีีเ่ป็นอสิระจะเขา้
ร่วมประชุมดว้ย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธอิย่างเท่า
เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และซกัถามโดยใหเ้วลาอย่างเหมาะสมและใหก้รรมการที่เกี่ยวขอ้งชีแ้จง
และ / หรอื ให้ขอ้มูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการ
ถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบน website ของบรษิทัฯ 
นอกจากนี้บรษิทัฯ จะจดัท าและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ละเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ที ่https://bit.ly/2IQTWsp 

2.4  ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้เป็นประจ าทุกปี โดยการเสนอนัน้
บรษิทัฯ จะแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการก าหนดค่าตอบแทน พรอ้มทัง้ขอ้มูลเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทัฯ ในปีทีผ่่านมา 

2.5  ในการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลเสมอ 
2.6  บรษิทัฯ มกีารก าหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชดัเจนและจะไม่มกีารเพิม่วาระการประชุมโดยไม่แจง้ 

ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 
 

หมวดที ่2 กำรปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยำ่งเทำ่เทยีมกนั 

1. กำรเขำ้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.1 บรษิัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ที่ https://bit.ly/2IQTWsp ล่วงหน้า 30 วนั
ก่อนจดัประชุมและส่งเอกสารทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยบรษิทัฯ มอบหมายใหบ้รษิทัศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดัซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งเอกสารทัง้หมดใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั 

1.2 ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดค้ านึงถงึความสะดวกของผูถ้ือหุน้และนักลงทุนสถาบนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของสถานทีจ่ดัประชุมทีเ่ดนิทางไดส้ะดวก การเขา้ถงึขอ้มลูผ่านทางเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ  
บรษิทัฯ แจง้รายละเอยีดใหผู้ถ้อืหุน้น าเอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็นมาใหค้รบถว้นในวนัประชุมเพื่อรกัษาสทิธใินการ
เขา้ร่วมประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ พร้อมทัง้แนบหนังสอืมอบ
ฉนัทะเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนไดเ้ลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง

https://bit.ly/2IQTWsp
https://bit.ly/2IQTWsp
https://bit.ly/2IQTWsp
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หรอืกรรมการอสิระของบรษิัทฯ เขา้ประชุมแทน อกีทัง้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะได้ทาง
เวบ็ไซตท์ี ่https://bit.ly/2IQTWsp 

1.3 จดัให้มีช่องทางส าหรบัผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยสามารถเข้าไปดู
รายละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินเรื่องดงักล่าวไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://bit.ly/2IQTWsp 

1.4 ในการประชุมผู้ถือหุน้ทุกครัง้บรษิัทฯ น าเทคโนโลยมีาใช้ในการลงทะเบยีน นับคะแนนและการแสดงผล โดย
ประธานจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ได้ทราบถงึวธิกีารลงคะแนนเสยีงและจ านวนองค์ประชุม และปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มี
สทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการสอบถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ รวมทัง้ใชบ้ตัรลงคะแนนและ
แจง้ผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

1.5 บรษิทัฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ภายหลงัเริม่การประชุมแลว้ โดยใหส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ใน
ระเบยีบวาระทีอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

1.6 ในการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมกีารบนัทกึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
(1) รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม พรอ้มระบุสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุมและไม่เขา้ร่วมการ

ประชุม 
(2) วธิกีารลงคะแนน นับคะแนน มตทิีป่ระชุมและผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ หรอื งดออกเสยีง)  

ของแต่ละวาระ  
(3) ประเดน็ค าถามและค าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 

2. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ก าหนดมาตรการดูแลขอ้มูลภายในเพื่อป้องกนัการน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ในทางมชิอบในคู่มอืจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ สรุปไดด้งันี้ 

2.1 พงึหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเกดิจากการตดิต่อกบัผูเ้กีย่วขอ้ง
ทางการคา้ของบรษิทัฯ เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่ง หรอืจากโอกาสหรอืขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการเป็นพนักงานบรษิทัฯ ใน
การหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ หรอืการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของ
บรษิทัฯ ซึง่สง่ผลกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าที ่

2.2 พงึละเวน้การถอืหุน้ในกจิการคู่แข่งของบรษิทัฯ หากเป็นเหตุท าใหพ้นักงานกระท าการหรอืละเวน้การกระท าที่
ควรท าตามหน้าที ่หรอืมผีลกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าที ่ในกรณีทีไ่ดหุ้น้นัน้มาก่อนการเป็นพนกังานบรษิทัฯ 
หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปท าธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ทราบ 

2.3 หา้มพนกังานบรษิทัฯ ทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นผูอ้นุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการ หรอืกระท าการใดๆ ในนามบรษิทัฯ 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

2.4 การท าธุรกจิใดๆ กบับรษิทัฯ ทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครวั หรอืในนามนิตบิุคคลใดๆ ทีพ่นกังานนัน้มสีว่นไดส้่วน
เสยีจะตอ้งเปิดเผยสว่นไดส้ว่นเสยีต่อบรษิทัฯ ก่อนเขา้ท ารายการ 

2.5 การรบัท างานจากบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ย่อมท าไดโ้ดยไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายบรหิารหรอืกรรมการ 
แต่พนกังานของบรษิทัฯ ตอ้งไม่รบังานภายนอกทีเ่ป็นการแขง่ขนักบัการด าเนินธุรกจิหรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชน์
ที่ขดัแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัิงานชัว่คราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืกรรมการบรษิทัฯ 

2.6 การเขา้ประชุมพจิารณาวาระใดทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมมสีว่นไดเ้สยีกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานบรษิทัฯ ผูม้สีว่น
ได้เสยีนัน้ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมโีอกาสพจิารณาวเิคราะห์
วจิารณ์ โดยปราศจากอทิธพิลของบุคคลผูม้สีว่นไดเ้สยีคนนัน้ 

https://bit.ly/2IQTWsp
https://bit.ly/2IQTWsp
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2.7 คณะกรรมการและผูบ้รหิารต้องพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ระหว่าง
บรษิทัฯ กบับรษิทัย่อย (ถ้าม)ี หรอืบรษิทัใหญ่ (ถ้าม)ี อย่างรอบคอบดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติอย่างมเีหตุผลและ
เป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่โีดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

2.8 กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการท ารายการกบัผูท้ีเ่กีย่วโยง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรอืเมื่อเกดิรายการโดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะรายงานการท ารายการดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายไตรมาส 

3.  ดำ้นกำรดแูลและแนวปฏบิตัเิรือ่งกำรใชข้อ้มลูภำยใน 

ขอ้มูลภายในเป็นขอ้มูลในการด าเนินการบรหิารกจิการอนัเป็นขอ้มูลลบัของบรษิัทฯ ที่ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ
หากเปิดเผยแลว้ย่อมส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี โดยเฉพาะอย่างยิง่มผีลกระทบต่อมลูค่าหุน้ทีม่กีารซือ้
ขายในตลาดหลกัทรพัย ์พนกังานบรษิทัฯ ตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในทีต่นล่วงรูม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไปบอกผูอ้ื่น หรอื
น าขอ้มูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบเสยีเองหรือท าให้ประโยชน์ของบรษิัทฯ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรบัการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน หรอืเพื่อบุคคลอื่น ในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
จะถอืว่าเป็นการกระท าความผดิตามมาตรา 241 และมาตรา 242 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.
2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 ทัง้นี้บรษิทัฯไดก้ าหนดแนว
ปฏบิตัเิรื่องการใชข้อ้มลูภายใน อยู่ในหวัขอ้ 9.5 การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน หน้า 56   

 

หมวดที ่3 กำรค ำนงึถงึบทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนักถงึความเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธุรกจิทีมุ่่งเตบิโตโดยค านึงถงึความคาดหวงั และ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ ากบั ดูแลใหม้ัน่ใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
ตลอดจนกลยุทธข์องกจิการ สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ และใหฝ่้ายบรหิารรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในเรื่อง 

- กจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี  
- ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

3.1 กำรปฏบิตัติอ่ลกูคำ้ 

1.  ส่งมอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บั
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

2. พนักงานบริษัทฯ ต้องทุ่มเท มุ่งมัน่พฒันาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทนัต่อ
สถานการณ์ ไม่จ ากดัสทิธขิองผูบ้รโิภคและมเีงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมส าหรบัผูบ้รโิภค 

3. ปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงื่อนไขต่างๆทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้
หนึ่งตอ้งรบีแจง้ให ้คู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

4.  พงึรกัษาความลบัของลูกค้าอย่างจรงิจงัเวน้แต่ลูกค้ายนิยอมใหเ้ปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืเป็นไปตาม
กฎหมาย รวมทัง้ไม่น าขอ้มลูมาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3.2 กำรปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ 

1. ประพฤตภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ี ไม่บดิเบอืนขอ้มูลหลอกลวง หรอืใชว้ธิอีื่นใดทีไ่ม่ถูกต้องตาม 

ครรลองของการแขง่ขนัทีด่ ี

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิกีารที่ไม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น  การจ่าย

สนิจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แขง่ เป็นตน้ 
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3. ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยไม่โจมตคีู่แข่งโดยปราศจากขอ้มูลอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

3.3 กำรปฏบิตัติอ่คูค่ำ้ 

1. การจดัซือ้ จดัหาตอ้งมขี ัน้ตอนทีต่รวจสอบได ้เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส และก่อประโยชน์สงูสดุ 
2. บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
3. พนักงานบรษิทัฯ ต้องจดัซือ้จดั หาสนิคา้และบรกิารโดยค านึงถงึความต้องการ ความคุม้ค่า ราคาและคุณภาพ 

มกีารให้ขอ้มูลแก่ผู้คา้อย่างเท่าเทยีม ถูกต้อง ไม่มอีคติ ไม่เลอืกปฏบิตัิต่อผู้ค้า รวมทัง้มกีารจดัซื้อ จดัหาทีม่ี
ความรดักุมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

4. พนักงานบรษิทัฯ จะต้องไม่เรยีกรบัประโยชน์จากการจดัซือ้จดัหา ต้องวางตวัเป็นกลางไม่ใกลช้ดิกบัคู่คา้จนท า
ใหคู้่คา้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจจนเกนิไป 

5. ปฏบิตัิตามขอ้สญัญาอย่างเคร่งครดัเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอืคู่คา้ไม่อาจปฏบิตัติามสญัญา 
หรอืเหตุอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาไดใ้หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปรกึษาในทนัทแีละหาแนว
ทางแกไ้ขต่อไป 

3.4 กำรปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งความเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืและสรา้งความสามารถในการแข่งขนัเพื่อสร้าง
มลูค่าเพิม่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาวโดย 

1. มกีารก าหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ซึง่ปัจจุบนับรษิทัฯ ด ารงเงนิส ารองครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี้
การจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการ
ลงทุนของบรษิทัฯ 

2. ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถรายงานหรอืรอ้งเรยีนเรื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ หรอื
ต่อคณะกรรมการผ่านทางช่องทางต่างๆ ดงันี้ 

2.1 แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ ์
บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพนิีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120  
โทรศพัท ์[662] 679-9000 โทรสาร [662] 679-9074  
อเีมล ์: ir.dep@pacificpipe.co.th 

2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ: ดร.วชิาญ อร่ามวารกีุล 
อเีมล ์: huang_vc@yahoo.com 

2.3 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล : นายเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน 
อเีมล ์: kriengkrairukk@gmail.com  

นกัลงทุนสมัพนัธจ์ะรวบรวมรายงาน หรอืเรื่องรอ้งเรยีนจากผูถ้อืหุน้ สง่ใหค้ณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษทัภบิาล ซึง่เป็นผูร้บัรายงานหรอืเรื่องรอ้งเรยีน ท าการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

3.5 กำรปฏบิตัติอ่เจำ้หนี ้

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลงและใหข้อ้มูลทางการเงนิทีถู่กต้องรวมทัง้มกีารจ่ายช าระหนี้
ตรงตามเวลาทุกครัง้และปฏบิตัิตามสญัญาหรอืเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิตาม
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง บรษิทัฯ จะรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจรจา
ต่อรองทางธุรกจิจะพงึละเวน้การเรยีกรบัหรอืจา้งผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้ 

mailto:ir.dep@pacificpipe.co.th
mailto:huang_vc@yahoo.com
mailto:kriengkrairukk@gmail.com
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3.6 ควำมรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม ชมุชนและสงัคมโดยรวม 

1. สนับสนุนในดา้นการดูแลสิง่แวดลอ้ม การศกึษา ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณี
ทอ้งถิน่ทีอ่งคก์รตัง้อยู่ 

2. ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่มี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ทัง้ทีด่ าเนินการเองและร่วมมอืกบัรฐัและชุมชน 

3. ป้องกนัอุบตัเิหตุและควบคุมการปล่อยของเสยีใหอ้ยู่ในระดบัค่ามาตรฐานทีย่อมรบัได้ 
4. บรษิทัฯ ปลกูฝังจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาติ 
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มกีารใช้วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ทรพัยากรต่างๆ อย่างมีประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

3.7 กำรเคำรพสทิธมินษุยชนและกำรปฏบิตัติอ่แรงงำนอยำ่งเปน็ธรรม 

1. ไม่สนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (forced labour) หรอื แรงงานนักโทษ และไม่ใชก้ารลงโทษทางกาย หรอืการ
คุกคามจากการถูกกระท ารุนแรงหรอืรปูแบบอื่นๆ ของการขม่เหงทางกาย เพศ จติใจ หรอืทางวาจา  

2. ต่อตา้นและไม่ใชแ้รงงานเดก็ (child labour) โดยการไม่ว่าจา้งบุคคลอายุต ่ากว่า 15 ปีไม่ว่าในจุดประสงคใ์ด ทัง้
แบบงานประจ า หรอืงานนอกเวลา รวมทัง้การท างานแบบมคี่าจา้งและไม่มคี่าจา้ง 

3. การว่าจา้งแรงงานต่างดา้ว บรษิทัฯ กระท าอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายภายใตก้ฎหมายแรงงาน 
4. บรษิัทฯ จะคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยค านึงถึงคุณสมบตัิของ    

แต่ละต าแหน่งงาน คุณวุฒทิางการศกึษา ประสบการณ์ และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นกบังาน และปฏบิตัิต่อ
พนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตัิ ไม่มขีอ้กดีกนัเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศกึษา 
หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

5. บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของพนักงาน ดว้ยทราบดวี่าพนักงานเป็นทรพัยากรอนัมคี่า และเป็นปัจจยัสู่
ความส าเรจ็ของบรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญัและดแูลใหพ้นกังานมทีกัษะในการท างานและมคีวามมัน่คง โดย 
5.1 ใหค้่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยพนักงานทุกต าแหน่งและทุก

ระดบั จะได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตัิงานในรูปดชันีวดัผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพจิารณา
ค่าตอบแทนในรปูแบบโบนสั และปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 

5.2 จดังานปฐมนิเทศ และมอบคู่มอืพนักงานใหพ้นักงานใหม่ทุกท่านไดร้บัทราบและเขา้ใจถงึสทิธทิีพ่นักงาน
พงึไดร้บัตามการว่าจา้งทีเ่ป็นธรรม จรยิธรรมในดา้นต่างๆ  

5.3 มุ่งพฒันาและจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการท างานใหม้ี
ประสทิธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมคีวามก้าวหน้าในอาชพี โดยมีการพจิารณาการสอบเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งในแต่ละปี 

5.4 จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนกังานเพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังานออมเงนิระยะยาวไวส้ าหรบัตนเองและ
ครอบครวัเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติ รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามรู้ 
ความเขา้ใจการบรหิารจดัการเงนิ 

6. จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัเพื่อดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ 

7. บรษิัทฯ จะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชวีประวตัิ ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการท างาน ฯลฯ การ
เปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจ าก
พนักงานผูน้ัน้ ทัง้นี้การล่วงละเมดิถอืเป็นความผดิทางวนิัยเว้นแต่ได้กระท าไปตามระเบยีบบรษิทัฯ หรอืตาม
กฎหมาย 
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นโยบำยควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน 

บรษิัทฯ ได้ค านึงถึงความปลอดภยัและชวีอนามยัในการท างานซึง่เป็นความรบัผดิชอบพืน้ฐานของบรษิทัฯ และ
เป็นสิง่ทีจ่ะสง่ผลต่อพนกังานทุกคนรวมทัง้บุคคลอื่นจงึมกีารก าหนดนโยบาย ดงันี้ 

1. ความปลอดภยัและการรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นหน้าทีข่องพนักงานทุกคนทุกระดบั ทีจ่ะร่วมมอื
กนัปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิทัง้ของตนเอง ผูอ้ื่น และของบรษิทัฯ 

2.  บรษิทัฯ จะเสรมิสรา้งใหพ้นกังานทุกระดบัมคีวามรูแ้ละมจีติส านึกในการปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั และม ี
อาชวีอนามยัทีด่ ี

3.  บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของมาตรการป้องกนัอุบตัิเหตุอนัเกดิขึน้จากการท างานทีม่ต่ีอพนักงานหรอื
บุคคลอื่น 

4.  บรษิทัฯ จะสนบัสนุนและสง่เสรมิใหม้กีารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและวธิปีฏบิตังิานอย่างปลอดภยั รวมถงึการมี
สขุอนามยัทีด่ขีองพนกังาน 

5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างาน โดยจะจดัฝึกอบรมให้ความรู้ 
ทบทวนและฝึกซอ้มตลอดจนจดักจิกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสรา้งจติส านึกดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนักงาน
อย่างต่อเนื่องและมกีารเตรยีมพรอ้มอยู่เสมอ 

6.  บรษิทัฯ จะจดัเตรยีม จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน ใหพ้นักงานไดใ้ช ้และสวม
ใสป้่องกนัตามความเหมาะสมต่อลกัษณะและการปฏบิตังิานของพนกังาน 

7.  บรษิทัฯ จะส ารวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภยั และเขม้งวดกวดขนัใหพ้นกังานปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบั
ความปลอดภยัของบรษิัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยั
ตามทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดอย่างเคร่งครดั 

8.  บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบตัิเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับ
ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ต่างๆ ของพนักงาน โดยจะน าไปพจิารณา ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆ 
ตามความเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่พนกังานมากทีส่ดุ 

นโยบำยดำ้นกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

1. หน่วยงานสารสนเทศจดัท านโยบายด้านสารสนเทศ รายงานคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยครอบคลุมในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ และมกีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.1 การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีทีไ่ม่สามารถ
จดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ าหนดไว ้ 

1.2 นโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
1.3 นโยบายทีจ่ะส่งเสรมิและใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื โปรแกรมทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้และ

สือ่สารใหพ้นกังานทุกระดบัรบัทราบ 
2. ไม่ใช้ระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ เผยแพร่ขอ้มูลทีไ่ม่เหมาะสมในทางศลีธรรม ขนบธรรมเนียม และจารตี

ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสยีหายแก่ชื่อเสยีงและทรพัย์สนิ การมีไว้ซึ่งสื่อลามก
อนาจาร การ forward mail ทีเ่ป็นการรบกวน 

3.  พนักงานบรษิทัฯ ต้องเกบ็รกัษารหสัผ่านของตนใหเ้ป็นความลบั ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอื่น
เขา้ถงึรหสัผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใชอ้นิเตอรเ์น็ตเขา้ไปยงั Website ทีไ่ม่คุน้เคยและอาจจะเป็นอนัตรายต่อระบบ
คอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ 

4.  กรณีทีพ่นักงานบรษิทัฯ ขออนุญาตผูบ้งัคบับญัชาใหผู้ป้ฏบิตังิานภายนอกใชร้ะบบสารสนเทศของบรษิทัฯ นัน้ 
พนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นผูข้อต้องควบคุมการใชง้านของผูป้ฏบิตังิานภายนอก และต้องรบัผดิชอบต่อความ
เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบับรษิทัฯ จากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้ 
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5.  บรษิทัฯ มสีทิธิเ์ขา้ตรวจสอบ คน้หา ตดิตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนกังานบรษิทัฯ 
เพื่อป้องกนัความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษิทัฯ 

6.  พนักงานบรษิทัฯ ทีน่ าอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์เสรมิจากภายนอกมาปฏบิตังิานในบรษิทัฯ ต้องไดร้บั
อนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา 

นโยบำยดำ้นกำรไมล่ว่งละเมดิสนิทรพัย์ทำงปญัญำ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปัญญา หรือลิขสทิธิ ์โดยการน า
ผลงาน หรอืขอ้มลูอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัมา หรอืทีจ่ะน ามาใชภ้ายในบรษิทัฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าจะไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

1.  ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามหน้าทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ 
2.  เมื่อพน้สภาพจากการเป็นพนกังานจะตอ้งสง่มอบทรพัยส์นิทางปัญญาต่างๆ ซึง่รวมไปถงึผลงานสิง่ประดษิฐ ์

ฯลฯ คนืใหบ้รษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นรปูแบบใดๆ 
3.  พนกังานทีใ่ชง้านเครื่องคอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ จะตอ้งใชซ้อฟทแ์วรต์ามขอ้อนุญาตของเจา้ของลขิสทิธิ ์และ

เฉพาะทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านจากบรษิทัฯ เท่านัน้ เพื่อป้องกนัปัญหาการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 
4.  การน าผลงานหรอืขอ้มลูอนัเป็นสทิธขิองบคุคลภายนอกทีไ่ดร้บัมาหรอืทีจ่ะน ามาใชภ้ายในบรษิทัฯ จะตอ้ง

ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 
 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

บทบำทและหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเฉพำะเรือ่งและประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

1.1 อ านาจด าเนินการ 
1.1.1 ก าหนดอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
1.1.2 ก าหนดระดบัอ านาจทางการเงนิของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
1.1.3 แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหน้าทีใ่หค้ณะกรรมการเฉพาะเรื่องและเลขานุการบรษิทัฯ 
1.1.4 พจิารณาอนุมตัโิครงการลงทุน การท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์รายการที่เกีย่วโยง

ของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุน้ ทัง้นี้ใน
การพจิารณาอนุมตัดิงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/ หรอื ประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.1.5 อนุมตัใินสว่นทีเ่กนิอ านาจการจดัการของคณะกรรมการบรหิารในเรื่องต่างๆ เช่น การไดร้บัหรอืยกเลกิ
วงเงนิสนิเชื่อ การเขา้ท าธุรกรรมทีม่ใิช่ปกตวิสิยัของธุรกจิ 

1.1.6 ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ หรอืปรกึษาของบรษิทัฯ (ถ้าม)ี หรอืจา้งผูเ้ชี่ยวชาญ และทีป่รกึษาจากภายนอกใน
กรณีทีจ่ าเป็น 

1.2 ขอบเขต หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
1.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รบั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ เช่น เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตทิีป่ระชุม  
ผู้ถือหุ้น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและการซื้อหรอืขายสนิทรพัยท์ี่ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หรอืตามทีห่น่วยงานราชการอื่นๆก าหนด เป็นตน้  

1.2.2 พจิารณาอนุมตัินโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกจิและงบประมาณ
ประจ าปีของบรษิทัฯ 
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1.2.3 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มทีก่ าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ  

1.2.4 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระ โดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอสิระ
ตาม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึ
ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต่อไป  

1.2.5 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ 

1.2.6 พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ  
1.2.7 แต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอือาจ

มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจยกเลกิเพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆได ้ 

1.2.8 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ มกี าไรพอสมควรทีจ่ะ
ท าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราว
ต่อไป 

1.2.9 พิจารณาอนุมตัิและทบทวนนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และคู่มอืกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.2.10 ทบทวนและใหค้วามเหน็ต่อความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี 
1.2.11 จดัใหม้รีะบบบญัชกีารรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได้ 

2. หนำ้ทีป่ระธำนกรรมกำร 

2.1 รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ดแูลใหม้ั่นใจไดว้า่การปฏิบตัิหนา้ที่ของ
คณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์รตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้

2.2 ดแูลใหม้ัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมสีว่นร่วมในการสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี

2.3 ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกบักรรมการอสิระคนหนึ่ง กรณีทีป่ระธานกรรมการมใิช่กรรมการ
อสิระ 

2.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
2.5 จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายประเดน็ส าคญักนั

อย่างรอบคอบโดยทัว่กนัและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ 
2.6 เป็นตวักลางระหว่างองคก์รกบัหน่วยงานภายนอก เช่นหน่วยงานภาครฐั/กองทุน องคก์รทอ้งถิน่ และสือ่ เมื่อ

มคีวามจ าเป็น โดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูแ้ถลงการณ์หลกัของบรษิทัฯ 
2.7 เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผู้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3.1 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงาน
กบัผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
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3.2 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล 
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วย

ผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3.4 พจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3.5 พจิารณาสอบทานความเป็นอสิระและการรายงานผลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3.6 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลรวมทัง้สอบทานกระบวนการ

ภายในบรษิัทฯ เกี่ยวกบัการรบัแจ้งเบาะแส และการรบัขอ้ร้องเรยีน ให้มคีวามอสิระ และมกีารด าเนินการ
อย่างเหมาะสม โดยค านึงถงึการรกัษาความลบั และมาตรการป้องกนัผูแ้จง้เบาะแส 

3.7 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เ ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

3.8 ประเมนิผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
ก. พจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และ

ปรมิาณงานตรวจสอบของส านกังานสอบบญัชนีัน้ รวมทัง้ประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ข. พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีเพื่อคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ / ถอดถอน ผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัฯ 

3.9 พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.10 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย 
3.11 จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 
3.12 รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
3.13 จดัใหม้กีารประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เพื่อน ามาปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธผิลต่อผูถ้อืหุน้ และองคก์รสงูสดุ 
3.14 การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบกจิกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.15 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ หรอืการกระท าซึง่อาจมี

ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควรซึง่ประเภทรายการหรอืการกระท าทีต่อ้งรายงาน มหีวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

ก. รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ข. การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ถึงสิง่ที่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และไดม้กีารหารอืร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารแลว้ว่าตอ้ง
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก าหนดเวลาทีก่ าหนดไวร้่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีาร
เพกิเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิง่ทีพ่บดงักล่าวต่อส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยได ้
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3.16 รายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นใหแ้ก่ส านักงานและผู้สอบบญัชทีราบภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บั
แจ้งจากผู้สอบบญัชใีนเรื่องพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผู้จดัการ หรอืบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการ
ด าเนินงานของนิตบิุคคลดงักล่าวไดก้ระท าความผดิตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) 
พ.ศ. 2551 

4. คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

4.1 ด้านการสรรหา 
4.1.1 พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการ เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ 
4.1.2 พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ให้มคีวามเหมาะสมกบักลยุทธ์ของบรษิัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเสนอคณะกรรมการ

บรษิทัฯ 

4.1.3 สรรหาและเสนอบุคคลผูท้ีเ่หมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการทีค่รบวาระประจ าปี 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตั ิ

4.1.4 สรรหาและเสนอบุคคลผูท้ีเ่หมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการทีล่าออกหรอืพน้จาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่ออนุมตั ิ

4.1.5 สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อ
เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่ออนุมตั ิ

4.1.6 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคลในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ  เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

4.2 ด้านค่าตอบแทน 
4.2.1 พิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ด ารง

ต าแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงนิบ าเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม การออก
หลกัทรพัยต์ามโครงการ ESOP หรอืค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตั ิแลว้แต่กรณีโดยพจิารณาจาก 
ก. ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัเทยีบกบัสภาพอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกจิ 

เงนิเฟ้อ ผลประกอบการของบรษิทัฯ และปัจจยัอื่นๆ 
ข. ภาระ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นแต่ละคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
ค. ขอ้มูลการจ่ายผลตอบแทนของบรษิัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และบรษิัทอื่นที่มขีนาด

ธุรกจิและผลประกอบการใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ 
4.2.2 พจิารณาการปรบัเงนิเดอืน ใหส้วสัดกิารผลตอบแทนอื่นๆ และการจ่ายเงนิโบนัสประจ าปีแก่ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

4.3 ด้านบรรษทัภิบาล 
4.3.1 ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และนโยบาย

การด าเนินงานดา้นกจิกรรมเพื่อสงัคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา 
4.3.2 ก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูกจิการทีด่แีละแนวปฏบิตัทิี่ดี

ของจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
4.3.3 ทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ขีองมาตรฐานสากล และของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ เพื่อพจิารณาปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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4.3.4 ทบทวนคู่มอืกรรมการบรษิทัฯ และแนวปฏบิตัทิี่ดขีองจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
เพื่อเสนอต่อกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. คณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยง 

5.1 ด้านการบริหาร 
5.1.1 ก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์การด าเนินธุรกจิ แผนการลงทุน และงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ
5.1.2 ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ รวมถึงแผนการ

ลงทุน และงบประมาณ ที่ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมรายงานคณะกรรมการ
บรษิทัฯ 

5.1.3 เปลีย่นแปลง และเพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในกรณีเร่งด่วนทีม่ผีลกระทบกบัการด าเนินงาน
ตามปกตธิุรกจิ และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหส้ตัยาบนัในการประชุมครัง้ถดัไป 

5.1.4 อนุมตักิารใชจ้่ายในการสัง่ซือ้วตัถุดบิเพื่อการผลติ หรอืสนิคา้เพื่อการจ าหน่ายส าหรบัการด าเนินธุรกจิ
ตามปกต ิในวงเงนิต่อรายการทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด 

5.1.5 อนุมตัิการใช้จ่ายในการลงทุน อาคาร เครื่องจกัร อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ หรือทรพัย์สนิถาวรที่
เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิตามปกตใินวงเงนิทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด 

5.1.6 พจิารณาเงนิปันผลระหว่างกาล หรอืเงนิปันผลประจ าปี น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯพจิารณา
อนุมตั ิ

5.1.7 พจิารณาก าหนดโครงสรา้ง และอ านาจบรหิารองคก์ร 

5.2 ด้านการจดัการความเส่ียง 
5.2.1 ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
5.2.2 พจิารณาใหค้วามเหน็ในผลการประเมนิความเสีย่งและวธิีการในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ใน

แต่ละเรื่อง ให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิติดตามและป้องกนั
ความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม และมแีนวทางปฏบิตั ิใหส้ามารถรบักบัเหตุการณ์ เมื่อเกดิความ
เสีย่งนัน้ๆ ขึน้ 

5.2.3 จดัใหม้กีารทบทวนความเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างสม ่าเสมอ โดยครอบคลุมทัง้ความเสีย่ง
จากภายนอกและภายในองคก์ร ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้  
5.2.3.1 ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์
5.2.3.2 ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร และความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบ 
5.2.3.3 ความเสีย่งดา้นการเงนิ 

5.2.4 ติดตาม ก ากบั ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงกลยุทธ์และวธิี
ปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
เหมาะสมต่อเหตุการณ์ และไดน้ าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2.5 ใหค้ าแนะน า และการสนบัสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ในเรื่องการบรหิารความเสีย่ง
ระดบัองคก์ร รวมถงึส่งเสรมิ และสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุงพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งภายใน
องคก์รใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

5.2.6 สือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลู และประสานงานเกีย่วกบัความเสีย่ง และการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัฯ 

5.2.7 แต่งตัง้คณะท างาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจ
กรรมการบรหิารความเสีย่งไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น 

5.2.8 ปฏบิตังิานเรื่องอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 
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6. ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

6.1 จดัท าและน าเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ ด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริหารและจดัการความเสี่ยง และเสนอขออนุมตัิต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ตาามล าดบั 

6.2 ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจบรหิารต่างๆ ของบรษิทัฯ เพื่อขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรหิาร
และจดัการความเสีย่ง และเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัฯ ตาามล าดบั 

6.3 มอี านาจอนุมตักิารด าเนินการทางการเงนิเพื่อจดัซื้อวตัถุดบิและจดัซื้อจดัจา้งซึง่สนิทรพัย์เพื่อขยายธุรกจิใน
วงเงนิทีไ่ดร้บัตามขอบเขต อ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดในเรื่องอ านาจอนุมตั ิ 

6.4 ก าหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหารจดัการที่มปีระสทิธภิาพโดยครอบคลุมทัง้เรื่องการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การว่าจา้งและการเลกิจา้งพนกังาน 

6.5 ก ากบัดูแลและอนุมตัิเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ และอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหบุ้คลากร   
คนใดคนหนึ่ง หรอืหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีเ่หน็สมควรได ้สามารถยกเลกิเปลีย่นแปลงหรอื
แกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

6.6 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง และคณะกรรมการ
บรษิทัฯ 

การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบจะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าให้
ผู้ร ับมอบอ านาจสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ของบรษิทัฯ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย)์ ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ฯ และ/หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีม่เีงื่อนไขปกตธิุรกจิทีม่กีารก าหนดขอบเขตทีช่ดัเจน 
 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  ตามหลกัการของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่มหีลกัปฏบิตั ิ8 ขอ้ดงันี้ 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสรา้งคณุค่าให้แก่
กิจการอยา่งยัง่ยืน 

1. จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยกฎบตัรนี้จะ
ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัฯ จะต้องบรหิารใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั มติทีป่ระชุม    
ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไวร้วมทัง้มกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด รวมถงึการก าหนดอ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการอนุมตัริายการต่างๆของบรษิทัฯ 

2. จดัท าและทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และคู่มอืกรรมการ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิและดูแลผูม้สี่วนได้
เสยีทุกฝ่าย 

หลกัปฏิบติั 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

คณะกรรมการร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ทศิทางและเป้าหมายทางธุรกจิ และก าหนดให้มกีารทบทวนเรื่อง
ดงักล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ในการก าหนดกลยุทธก์รรมการบรษิทัฯ จะพจิารณาอย่างรอบดา้น ทัง้ดา้นสภาพเศรษฐกจิและ
สภาวะการแขง่ขนั มกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยัความเสีย่ง และประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสงัคม และผูม้สีว่นไดเ้สยี จากนัน้
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คณะกรรมการบรษิัทฯ จะมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัท าแผนงานน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิัทฯ  จะ
บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้ก าหนดใหม้กีารน าเสนอผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ซึง่ในปี 2562 คณะกรรมการ
บรษิัทฯ พจิารณาและอนุมตัวิสิยัทศัน์ ทศิทางธุรกจิ และแผนกลยุทธร์ะยะเวลา 3 ปี (ปี 2563-ปี 2565) โดยมุ่งเน้นในการ
สรา้งความแขง็แกร่งจากภายในดว้ยการพฒันาบุคลากรและปรบัปรุงกระบวนการภายใน เพื่อความสามารถในการแข่งขนั
ระยะยาวและอย่างยัง่ยนื ทัง้นี้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดป้ระกาศและสือ่สารเป้าหมาย ทศิทางและกลยุทธใ์หฝ่้ายจดัการทกุ
ฝ่ายไดร้บัทราบและก าหนดใหจ้ดัท าแผนการปฏบิตั ิ(Action Plan) เพื่อสนับสนุนบรรลุเป้าหมาย พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้กีาร
รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายไตรมาส 

 
หลกัปฏิบติั 3 การเสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

1. องคป์ระกอบคณะกรรมการ 
1.1 จ านวนกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 3 ท่าน 

และกรรมการอสิระ จ านวน 4 ท่าน 
1.2 องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่ากึ่งหนึ่ง และแต่งตัง้กรรมการอสิระคนหนึ่ง

ร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการของบรษิทัฯ ไม่เป็นกรรมการ
อสิระ 

1.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและมี
ความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษทัภบิาล และน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้แลว้แต่กรณี 

1.4 มกีารแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัฯ (Company Secretary) เป็นผูช้่วยดูแลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและ
ช่วยใหค้ณะกรรมการและบรษิทัฯ ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 

2. คณุสมบติัของกรรมการ 
2.1 กรรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มจีรยิธรรม และอุทศิเวลา ความรู ้ความสามารถ รวมทัง้มี

ความพยายามในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ 
2.2 มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.3 จ ากดัจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นไม่เกนิ 5 บรษิทั 
2.4 จ ากดัจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นของ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ประธานเจา้หน้าที่

การเงนิ (CFO) และประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (COO) ไม่เกนิ 5 บรษิทั 
2.5 มคีวามเป็นอสิระตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ 

ก ำหนด และ ก ำกบั 

ตรวจสอบ และ รำยงำน 

คณะกรรมการบริหาร 
และจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล 

รำยงำน 

ฝ่ายจดัการ ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ 

จดัท าแผนปฏบิตั ิ ด าเนินการและควบคมุ รายงานผล 
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2.6 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามขอ้บงัคบัขอ้ที ่13 
ซึง่ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้ใชว้ธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูก
เลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้  

3. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนักดถีงึประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบรษิทัฯ และเหน็ว่าเป็นปัจจยั

ส าคญัปัจจยัหนึ่งในการเพิม่ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจและการท างานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ ความหลากหลายนัน้ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะในเรื่องเพศเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึ อายุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์

ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนัน้ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตัง้ของบริษัทฯ จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้
ความสามารถและใชห้ลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืก ซึง่ไดค้ านึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบดว้ย 

4. การจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 
 นอกจากคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้บรษิทัฯ ยงัมคีณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 3 คณะ ไดแ้ก่  

 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชี/การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมี
คุณสมบตัเิกีย่วกบัความเป็นอสิระ มวีาระการด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี 

 4.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล มทีัง้หมด 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ท่าน และ
กรรมการบรหิาร 1 ท่าน โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี 

 4.3 คณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
 คณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง มทีัง้หมด 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร 3 ท่าน โดยมวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

5. การประชมุคณะกรรมการ 
ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมกีารก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี โดยขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

และในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ แต่ละครัง้บรษิทัฯ จะสง่จดหมายนดัประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระ
การประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเขา้ทีป่ระชุมได ้และหากมเีหตุ
จ าเป็นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้กรรมการจะแจง้บรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 – 2 วนั โดยกรรมการตอ้ง
เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี ซึง่การ
ประชุมคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาใหม้กีารอภปิรายและแสดงความเหน็อย่างเพยีงพอ รวมทัง้ใหผู้้บรหิารระดับสงูชีแ้จง
ขอ้มูลในฐานะผูเ้กีย่วขอ้งกบัปัญหา และการลงมตใินทีป่ระชุม ก าหนดใหจ้ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการ
จะมต ิต้องมกีรรมการอยู่ในทีป่ระชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดพร้อมทัง้มกีารจดบนัทกึการประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนี้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารประชุม
ร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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6. รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ โดยงบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐาน

การบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปโดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่มคีวามเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมดัระวงัรวมทัง้ประมาณการที่ดทีี่สุดในการจดัท าซึ่งมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบในสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระ จะเป็นผู้ดูแลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ  
ระบบการควบคุมภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รายงานประจ าปี 

7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
คณะกรรมการก าหนดให้เลขานุการบรษิัทฯ เป็นผู้ประสานการจดัอบรมภายในส าหรบักรรมการใหม่ เช่น คู่มอื

กรรมการ นโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เข้าใจลักษณะของธุรกิจครบสายซัพพลายเชนรวมทัง้โครงสร้างการ
บรหิารงาน 

8. การประเมินผลการปฏิบติังาน 
การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทฯ สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธผิลมากที่สุด อีกทัง้เพื่อเป็นกรอบในการทบทวน และปรบัปรุงพฒันาการปฏบิตัิงานของ
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการก ากบัดูแลกิจการบริษัทฯ จึงก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องคณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ  

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะเป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑก์ารประเมนิ และเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ การประเมนิทัง้หมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่1 ของทุกปี เพื่อน า
ผลการประเมนิมาวเิคราะห ์และแสดงความเหน็ในแต่ละประเดน็ร่วมกนั โดยผลการประเมนิของคณะกรรมการจะเป็นขอ้มลู
หนึ่งทีใ่ชป้ระกอบพจิารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ ทัง้นี้ในปี 2562 การประเมนิการปฏบิตังิานสรุปได ้
ดงันี้ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ จ านวน  25 ข้อ ครอบคลุมในด้านความพร้อมของ
กรรมการ การก าหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกจิ การจดัการความเสีย่งและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ การตดิตามรายงานทางการเงนิและการด าเนินงาน ซึง่มผีลการประเมนิอยู่ทีร่อ้ยละ 99.20  

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล จ านวน 18 ขอ้ ครอบคลุมในด้านคุณสมบตัขิอง
กรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ  และการก ากบัดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีผลการ
ประเมนิอยู่ทีร่อ้ยละ 99.84 
 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดจะมกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีเ่ช่นกนั แต่เป็นการประเมนิโดยคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะน าผลการประเมนิที่ได้รบัมา
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อเสนอแนวทางการปรบัปรุงกรณีทีม่คี าแนะน าในประเดน็ต่างๆ  จากคณะกรรมการ
บรษิทัฯ การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที ่เป็นเสมอืนเครื่องมอืในการช่วยพฒันาการปฏบิตังิาน 

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

1. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ร่วมกนัก าหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาส าหรบัในส่วนของ
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ผู้บริหารระดบัสูงต าแหน่งอื่น คณะกรรมการบริหารและจดัการความเสี่ยงจะเป็นผู้จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งผู้บรหิาร
ระดบัสงูและคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละความสามารถทีเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ดก้ าหนด รวมทัง้มกีารประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน 

ส าหรบัในด้านการบรหิารบุคลากร ฝ่ายบริหารมกีารจดัท าแผนการบรหิารบุคลากรและการวางแผนอตัราก าลงั
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของปัจจยัในการวเิคราะห ์พจิารณาก าหนดกลยุทธข์ององคก์ร 

2. การประเมินผลและค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

และน าผลประเมนิดงักล่าวพจิารณาค่าตอบแทนประจ าปี ทัง้นี้การประเมนิแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ยส่วนที ่1 เป็น
การวดัความส าเรจ็ตามเป้าหมายโดยเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานกบัเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมนิ การ
ปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ประเมนิการปฏบิตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารเป็นรายบุคคล และน าผลการประเมนิของกรรมการแต่ละท่านค านวณเป็นค่าเฉลีย่ และสรุปผลทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ในเดอืนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการบรษิัทฯ จะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมนิต่อประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร นอกจากนี้การประเมนิผลการปฏบิตังิานในรปูผล (KPIs) ไดน้ ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืการประเมนิบุคลากรทุกต าแหน่ง
ในบรษิทัฯ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาค่าตอบแทนในรปูแบบโบนสั และปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 

3. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการก าหนดใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่งของกรรมการบรหิารและผู้บรหิารระดบัสงู โดยแต่ละปีบรษิทัฯ 

ไดม้กีารประชุมแผนงาน ซึง่มกีารแลกเปลีย่นความรู ้และถ่ายทอดงานอย่างมรีะบบ นกัลงทุนจงึมัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ จะมกีาร
ด าเนินงานและการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารแต่ละฝ่าย ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

4. การอบรมและพฒันาความรู ้
การก าหนดแผนการอบรมทัง้ภาคบงัคบัส าหรบัพนักงานทุกคนและตามต าแหน่งงาน รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์

หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงานต่างๆ เมื่อได้รับการอบรมแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการจัดการทดสอบทักษะ
ความสามารถทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัแิละสรุปผลรายงานต่อฝ่ายจดัการ 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตระหนกัถงึความส าคญัในการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่ตอ้งเกดิจากความร่วมมอืใน
การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและจติส านึกของพนักงานทุกระดบัและทุกส่วนงาน ดงันัน้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าพนักงาน
ของบรษิัทฯ มคีวามเขา้ใจถึงนโยบาย และแนวปฏบิตัิด้านจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ที่นโยบายการ
ต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้รบัทราบถึงช่องทางการร้องเรยีน หรอืแจ้งเบาะแส บรษิัทฯ จงึมกีารด าเนินการเผยแพร่ 
สือ่สาร และก าหนดใหพ้นกังานท าแบบทดสอบผ่านระบบ Intranet และสรุปผลเสนอต่อฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
https://bit.ly/2DBzmIs รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมยดึแนวทางการเปิดเผยในการด าเนินการ 3 ดา้น คอื ดา้นเศรษฐกจิ 
ดา้นสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม ดงัแผนภาพ 

 

https://bit.ly/2DBzmIs
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หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในบรษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระของบรษิทัฯ 
ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏบิตัิงานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่วางไว ้รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพ และ
ความเพยีงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนัน้ๆ ซึง่ช่วยใหฝ่้ายบรหิารเกดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมทีม่อียูน่ัน้
มีการปฏิบตัิจริงอย่างสม ่าเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้ช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและพฒันาระบบการ
ด าเนินงานทีม่อียู่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถท าหน้าทีต่รวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ย่าง
เตม็ที ่เน่ืองจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด้านองคก์รและสภาพแวดล้อม  
1. บรษิทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลไดน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
2. บรษิทัฯ จดัท าคู่มอืจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิเพื่อเป็นแนวปฏบิตัอินัดเีพื่อใหทุ้กคนปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย

ไม่ขดักบัหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทีด่ขีองบรษิทัฯ 
3. มกีารจดัการโครงสรา้งองคก์รการแบ่งแยกหน้าทีอ่ย่างชดัเจน และมกีารก าหนดอ านาจการอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัสภาพและขนาดธุรกจิ 
4. มีการก าหนดและจดัท า JOB DESCRIPTION ซึ่งก าหนดถึงลกัษณะงาน หน้าที่ ระดบัความรู้ความสามารถ 

ทกัษะของต าแหน่งเพื่อใหส้รรหาบุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสม  
5. มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทัง้ในเรื่องการสรรหาบุคคลใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง การพฒันาบุคลากรและการ

ฝึกอบรม การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขัน้เงินเดือนและพิจารณาการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่าง
สมเหตุสมผล 

ด้านการควบคมุ 
1. ใชด้ชันีวดัผลการปฏบิตังิาน (KPIs) ทีม่กีารก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนเป็นเครื่องมอืในการวางแผนและควบคุมผล

การด าเนินงาน 
2. ส าหรบัธุรกรรมแต่ละประเภทบรษิทัฯ มกีารก าหนดผูม้อี านาจอนุมตัวิงเงนิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การติดตามและการประเมินผล 
1. มกีารจดัท ารายงานเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบัทีต่ัง้ไวเ้ป็นรายไตรมาส 
2. แผนกตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายในทีข่ ึน้ตรงและด าเนินงานภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่คอยก ากบัดูแลใหก้ารปฏบิตังิานของส านักตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระและมจีรรยาบรรณ มกีารตรวจสอบตามมาตรฐาน
วชิาชพีการตรวจสอบภายใน โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและมกีารก าหนดภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตังิาน 
อ านาจและหน้าที่ความรบัผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบไว้อย่างชดัเจนและมีการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี้ การแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูท้ีด่ ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร
สงูสดุฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบทุกครัง้ 

การบริหารจดัการความเส่ียง 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งโดยจดัใหม้วีธิกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ

ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลทัว่ทัง้องคก์ร รวมทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่งก ากบัดแูลด้าน
การบรหิารจดัการความเสีย่ง พจิารณาให้ความเหน็ ขอ้เสนอแนะและสนับสนุนฝ่ายบรหิารในการบรหิารความเสีย่งเพื่อ
พฒันาระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้สนบัสนุนใหเ้กดิความร่วมมอื
ในทุกระดบัขององคก์ร และมกีารรายงานผลการตดิตามเป็นรายไตรมาส 
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ในการด าเนินการด้านการจดัการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในด้านการ
สือ่สารใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจ จงึมกีารจดัท านโยบายการบรหิารจดัการความเสีย่งเผยแพร่ต่อพนกังานในองคก์รทุกระดบั
ผ่านระบบ Intranet ขององคก์รในทุกปีเมื่อมกีารประกาศกลยุทธข์องบรษิทัฯ ใหพ้นกังานรบัทราบ จากนัน้หน่วยงานเจา้ของ
ความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ประเมินและจัดท าข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่งและคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาตามล าดบั 

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูดู้แลใหม้รีะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิ การเปิดเผยงบการเงนิ ซึง่ต้องผ่านการ

สอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถึงการเปิดเผยรายงานประจ าปี แบบ 56-1 ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) และขอ้มูล
ส าคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา 

2. เปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงนิโดยพจิารณาถงึผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน ขอ้สงัเกต
และความเหน็ของผู้สอบบญัช ีความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย และนโยบายของบรษิทัฯ 

3. ดแูลใหฝ่้ายบรหิารรายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหท้ราบ
ได้อย่างทนัการณ์หรอืทราบสญัญาณทีม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ เพื่อร่วมกนั
แก้ไขปัญหา และด าเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงัพร้อมทัง้ให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

4. เปิดเผยข้อมูลที่มใิช่ทางการเงนิ ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายในด้านต่างๆ เช่น นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ นโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ นโยบายการรอ้งเรยีน 
หรอืแจง้เบาะแส (Whistle blowing policy) 

5. จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

6. ก ากบัดูแลใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) และมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารก าหนดผูร้บัผดิชอบ
เพื่อเป็นตวัแทนบรษิัทฯ ในการสื่อสารขอ้มูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และผู้ที่เกี่ยวขอ้งไดร้บั
ทราบขอ้มูลของบรษิทัฯ อย่างเท่าเทยีมกนั และเปิดเผยช่องทางติดต่อสื่อสารใหน้ักลงทุนรบัทราบผ่านเวบ็ไซด์
บรษิทัฯ ที ่https://bit.ly/2GLCNx2  

หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการบรษิัทฯ สนับสนุนการมสี่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ทัง้ด้านการให้สทิธิผ์ู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการ

ประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึง่ก าหนดและเปิดเผยแนวปฏบิตัไิวใ้น 
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น ทัง้สทิธขิ ัน้พื้นฐาน สทิธิในการรบัขอ้มูลและเสนอความเหน็ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

หน้าที ่28-29 
หมวดที ่2 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั หวัขอ้การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ หน้าที ่29-30  
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2GLCNx2
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ค าช้ีแจงกรณีท่ียงัไมมี่การน าหลกัปฏิบติับางขอ้มาปรบัใช้ 
หลกัเกณฑท่ี์ยงัไม่มีการปฏิบติั ช้ีเหตผุล / มาตรการทดแทน 

1. คณะกรรมการควรพจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัย่อย
ซึง่รวมถงึ 
(1)  ระดบัการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
โดยทัว่ไปควรใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้เวน้แต่บรษิทัดงักล่าวเป็น
บริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้กไ็ด ้

 

 

บริษัทย่อยได้โอนกิจการทัง้หมดให้แก่ 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 
( “PAP”) และ  PAP ไ ด้ รับ โ อนกิจ ก า ร
ทัง้หมดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัจนัทร ์ที ่16 กนัยายน 
2562 ดังนั ้นตัง้แต่ปี 2563 PAP จะไม่มี
บรษิทัย่อย 

(2)  ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็น
ตวัแทนของบรษิทัฯ ตามขอ้(1) และใหต้วัแทนของบรษิทัฯ ดแูลใหก้าร
ปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายของบรษิทัย่อย และในกรณีทีบ่รษิทัย่อยมผีู้
ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายใหต้วัแทน ท าหน้าที่
อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกบั
นโยบายของบรษิทัแม่ 

2. หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มี
สดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 
50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส าคญัต่อ
บริษัทฯ ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดท า 
shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชดัเจน
เกีย่วกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ
ในเรื่องส าคญัการตดิตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการจดัท างบการเงนิของบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการเข้าร่วม

ลงทุนในกจิการอื่น 
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นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ปัชัน่ 

หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยอมรบัการทุจรติคอรปัชัน่ทุกรูปแบบ ซึง่ท า
ใหเ้กดิการใชอ้ านาจอย่างไม่ถูกตอ้ง เพื่อประโยชน์ทางตรง หรอืทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั ไม่ว่าตนจะ
อยู่ในฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ หรอืไม่เป็นตวัเงนิ แก่หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานเอกชนทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนิน
ธุรกจิหรอืตดิต่อดว้ย เช่น การรบัสิง่ของ ของขวญั การเลีย้งรบัรอง เงนิบรจิาค/เรีย่ไร ผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ตนเองจาก
บุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทัฯ โดยจะปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติอย่างเคร่งครดั  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไมล่ดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ แมว้่าการ
กระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

 

นยิำม 

กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏบิตัิ หรอืละเว้นการปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าที ่หรอื การใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าทีโ่ดยมชิอบในทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม การใหห้รอืรบัสนิบน การน าเสนอ หรอืการใหค้ ามัน่ว่าจะให ้
การขอหรอืการเรยีกรอ้งทัง้ทีเ่ป็น ทรพัยส์นิ เงนิ สิง่ของ สทิธ ิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีเ่ป็นการขดัต่อศลีธรรม จรยิธรรม และ
กฎหมาย  กฎระเบยีบ นโยบายต่อเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบุคคลอื่นใดทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทัง้ต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได้ 

สนิบน หมายถงึ การใหห้รอืรบั ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อจงูใจใหบ้คุคลนัน้กระท าการ ไม่กระท าการ หรอืประวงิ
การกระท าการอนัมชิอบดว้ยหน้าที ่

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมายถงึ การช่วยเหลอืไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางการเมอืง การช่วยเหลอืดา้นการเงนิสามารถรวมถงึการใหกู้เ้งนิ สว่นการช่วยเหลอืในรปูแบบอื่น เช่น การใหส้ิง่ของ หรอื
บรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิหรอืสนับสนุนพรรคการเมอืง การซื้อบตัรเขา้ชมงานที่จดัเพื่อระดมทุนหรือเงินบรจิาคให้แก่
องคก์รทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคการเมอืง ทัง้นี้ การเปิดโอกาสใหพ้นกังานลาหยุดโดยไม่รบัค่าจา้งจากนายจา้ง หรอื 
เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมด าเนินการเกี่ยวกบัการรณรงค์ทางการเมอืงกถ็ือรวมอยู่ในความหมายของการช่วยเหลือทาง
การเมอืงเช่นกนั 

ของขวญั หมายถงึ เงนิหรอืสิง่ทีแ่ลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได ้เช่น บตัรของขวญั บตัรก านลั เชค็ของขวญั เป็นตน้ หรอืสิง่ของ 
หรือสทิธิประโยชน์ที่มอบให้กนัระหว่างบรษิัทฯ และผู้ที่ติดต่อกบับรษิัทฯ ตามอธัยาศยัไมตรี ธรรมเนียมประเพณี หรือ
มารยาทสงัคมทีพ่งึปฏบิตั ิอาทเิช่น ของขวญั ของก านลั เป็นตน้ 

กำรบรจิำคเพือ่กำรกศุล หมายถงึ การมอบเงนิหรอืสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด แก่องคก์รของรฐัหรอืเอกชนหรอืนิตบิุคคล
หรอืบุคคล เพื่อเป็นการช่วยเหลอืสงัคม ศาสนา และการศกึษา เช่น การบรจิาคเงนิหรอืสิง่ของเพื่อผูป้ระสบภยัพบิตั ิการ
บรจิาคเงนิใหก้บัมลูนิธ ิการบรจิาคอาหารกลางวนัเดก็นกัเรยีนทีข่าดแคลน เป็นตน้ 
 
หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบ 

1. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล เสนอนโยบายการต่อตา้นทุจรติ คอรร์ปัชัน่ต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ เพื่อพจิารณา 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการพจิารณาและอนุมตันิโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และ
มอบหมายใหฝ่้ายจดัการน ามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ไปใหพ้นกังานปฏบิตัิ รวมถงึการก ากบัดแูลใหม้รีะบบ
ทีส่นบัสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนกังานทุกคนของบรษิทัฯ เขา้ใจ
และตระหนกัถงึความส าคญัของปัญหาทีเ่กดิจากการคอรร์ปัชัน่ 
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3. คณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการในการประเมนิโอกาสการเกดิทุจรติ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ส าหรบัการวางแผนการ
ตรวจสอบและตรวจตดิตาม 

4. คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบ ดงันี้ 
4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการทุจรติ 

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบดงักล่าวมคีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิโอกาส 
การทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ น้อยที่สุดและมีความ
เหมาะสมกบัรปูแบบธุรกจิของบรษิทัฯ 

4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง
เกีย่วกบัการทุจรติต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบ ดงันี้ 
5.1 ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้และเสนอรายงานการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายใน และการประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการทุจรติทีเ่กดิจากการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ 

5.2 ปฏบิตัิงานตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจรติที่เกี่ยวขอ้งกบั
องคก์รนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในทีไ่ดก้ าหนดไว ้

6. ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก าหนดใหม้รีะบบการสง่เสรมิและสนบัสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ โดยมี
การสือ่สารไปยงัพนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ พรอ้มทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิบรษิทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

7.  กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดั โดยจะตอ้งไม่เกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกๆ กรณีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
กรณีพนักงานมขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็การฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี้จะต้องรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาหรอืผ่านช่อง
ทางการรายงานตามนโยบายการรอ้งเรยีน และแนวทางการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ 

 

แนวปฏบิตัทิีด่ ี

1. มใิหม้กีารใหแ้ละรบัสนิบนหรอืเงนิหรอืสิง่ตอบแทนหรอืประโยชน์ในทุกรูปแบบในลกัษณะทีอ่าจจะก่อหรอืเป็น
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

2. ไม่ด าเนินการใดๆ หรอืเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในธุรกจิทีผ่ดิกฎหมาย 
3. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้
4. ในการท าขอ้ตกลงกบัคู่คา้ทางธุรกจิ พนักงานจะต้องหลกีเลี่ยงการใหห้รอืยอมรบัของใดๆเกี่ยวกบัการเจรจา

การท าสญัญาหรือการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาและส าหรบัของขวญัใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรบัได้นัน้จะต้อง 
เป็นไปตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ในเรื่องดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

5. ห้ามมใิหพ้นักงานของบรษิทัฯ พยายามทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือคู่คา้ คู่แข่งทางธุรกจิโดยมชิอบด้วยกฎหมายและ
ศลีธรรมไม่ว่าจะโดยการใหค้วามช่วยเหลอืเป็นกรณีพเิศษ การใหห้รอืรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรองหรอืให้
ผลประโยชน์อย่างอื่น  

6. บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิอย่างเป็นกลางทางการเมอืง ไม่มกีารใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืงหรอืสนับสนุนทาง
การเมอืงแก่ พรรคการเมอืงหรอืนกัการเมอืง ในทุกรปูแบบ รวมถงึการไม่สง่เสรมิใหก้รรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร 
หรอืพนักงานเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงใดๆในนามของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืเป็นสทิธแิละเสรภีาพสว่น



[แบบ 56 –  1]  ส่วนที่  2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)  
 

50 

 

บุคคลตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน า
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ใดๆไปใชใ้นการสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืง หรอืกระท าการใดๆอนัก่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิว่าบรษิทัฯ มสีว่นร่วมหรอืใหก้ารสนบัสนุนทางการเมอืงใดๆ ทัง้นี้การแสดงออกและแสดงความคดิเหน็
ทางการเมอืงในส านกังานหรอืบรเิวณหน่วยงานของบรษิทัฯ ถอืว่ามคีวามผดิตามระเบยีบบรษิทัฯ 

7. การบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งนิสนบัสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ไม่ขดัต่อ
ศลีธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ในเรื่อง
ดงักล่าวอย่างเคร่งครดั ทัง้นี้การบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งนิสนบัสนุนแก่หน่วยงานต่างๆดงักล่าว ตอ้งไม่
ก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทัง้ส่วนบุคคลและประโยชน์ของบรษิทัฯ ไม่ใช้เป็นขอ้อ้างส าหรบัการ
ทุจรติและการคอรร์ปัชัน่ 

8. กรรมการ และผูบ้รหิารตอ้งตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้ใหค้ าปรกึษาเพื่อสรา้งความเขา้ใจ
ให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา เกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการ
ต่อตา้นทุจรติฉบบันี้ รวมถงึเป็นแบบอย่างทีด่ ีในเรื่องการมคีวามซื่อสตัย ์จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
 

มำตรกำร / กำรด ำเนนิกำร 

มุ่งสรา้งจติส านึกในการต่อต้านการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ และการใหห้รอืรบัสนิบนโดยการการสือ่สารภายในบรษิทั
ฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัของการต่อต้านการทุจริต  การ
คอร์รปัชัน่ และการให้หรือรบัสนิบน รวมถึงนโยบายและแนวปฏบิตัิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม 
สมัมนา และสื่อต่างๆของบรษิทัฯ พร้อมให้พนักงานทีป่ฏบิตัหิน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีของบริษทัฯ ได้ชี้แจงใหผู้ม้ ี
สว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ  

 
กำรเผยแพรน่โยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นทุจรติ คอรร์ปัชัน่ และเพื่อใหทุ้กคนทัง้ในองคก์รและ
บุคคลภายนอกไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ บรษิทัฯ จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัฯ จะตดิประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ ณ ป้ายประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ทุกแห่ง 
2. บรษิทัฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจรติ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบรษิทัฯ เช่น intranet เวบ็ไซต์

บรษิทัฯ 
3. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจรติใหแ้ก่พนกังาน  

 
นโยบำยกำรร้องเรียน และแนวทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด 

ขอบเขตการรอ้งเรยีนและแนวทางการแจง้เบาะแสการกระท าผดิเมื่อมขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็การกระท าทีฝ่่าฝืน หลกั
ปฏบิตัทิีด่ใีนเรื่องต่อไปนี้ 

o การฝ่าฝืนการปฏบิตัติามหลกัการและแนวปฏบิตัขิองนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
o การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
o การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตังิาน 
o การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ และการใหห้รอืรบัสนิบน 

 หรอืการกระท าทีท่ าใหเ้กดิความสงสยั และเกดิผลเสยีต่อองคก์ร พนักงานควรสอบถาม หรอืปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา
ทีต่นเองไวว้างใจในทุกระดบั หากพนักงานไม่สะดวกใจหรอืไม่แน่ใจทีจ่ะท าเช่นนัน้ พนักงานสามารถแจง้เรื่องโดยตรงตาม
รายละเอยีดในหวัขอ้ ช่องทางการรอ้งเรยีน 
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ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 

 พนกังานสามารถแจง้เรื่องทีต่อ้งการรอ้งเรยีน หรอืการแจง้เบาะแส ผ่านช่องทางดงันี้ 
 1. สง่เรื่องผ่านกล่องความคดิเหน็ประจ าโรงงาน และศนูยก์ระจายสนิคา้แต่ละแห่งของบรษิทัฯ 
 2. ตดิต่อ / แจง้บุคคลทีร่บัผดิชอบ คอื 

2.1 ดร.วชิาญ อร่ามวารกีุล : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       E mail address: huang_vc@yahoo.com 
2.2 คุณเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน :ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
 E mail address: kriengkrairukk@gmail.com 

2.3 คุณนฤทธิช์ยั ภูรพีงษานนท ์: ผูช้่วยผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน  
 E mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th 

 ทัง้นี้ บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผูท้ี่มสี่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเรยีน เมื่อมขีอ้ร้องเรยีน หรอืพบเบาะแสเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานทีข่ดักบันโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและ/หรอื จรยิธรรมและจรรยาบรรณของบรษิทัฯ รวมไปถงึหากมขีอ้
ซกัถาม หรอืเสนอแนะ ซึง่สามารถแจง้เรื่องดงักล่าวเขา้มาทางช่องทางการรบัรอ้งเรยีน ดงันี้ 

o สง่ E-mail แจง้ถงึผูร้บัผดิชอบโดยตรง ตามรายชื่อทีป่รากฏอยู่ใน ขอ้ที ่2.1 – 2.3  
o แจง้เรื่องเขา้มาทางไปรษณียท์ี ่  

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพนิีทาวเวอร ์ 

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120 

 

กระบวนกำรเมือ่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

 1. รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ 
  ผู้รบัขอ้ร้องเรยีนจะด าเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 

 2. กลัน่กรองขอ้มลูและสอบสวน 
  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล จะเรยีนเชญิตวัแทน เพื่อกลัน่กรองขอ้มูล
และสอบสวน ภายใน 3 วนั โดยตวัแทนเขา้ร่วมในการพจิารณา มดีงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมเีลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล เขา้ร่วมเพื่อสงัเกตการณ์ 

CASE A : เรือ่งเก่ียวกบัการรอ้งเรียน  
              CEO / CFO / COO 
ผูส้อบสวน  :  
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

และบรรษทัภบิาล 
3. ผูช้่วยผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน 

CASE B :  เรือ่งท่ีนอกเหนือจากการรอ้งเรียน  
                 CASE A 
ผูส้อบสวน  : 

1. CFO หรอื COO 
2. ผูช้่วยผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน 
3. ผูช้่วยผูอ้ านวยการทรพัยากรมนุษย ์
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 3. ก าหนดมาตรการด าเนินการ 
  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล จะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงาน
ในการด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส โดย 
   CASE A สรปุเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ     CASE B สรปุเสนอต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรและตรวจสอบ 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะ
รายงานผลการด าเนินการที่ได้กระท าไปแล้วทัง้หมดให้ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ และคณะกรรมการรบัทราบ หาก
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ มกีารยกเลกิการทีข่อ้ก าหนดขอ้ใดขอ้หนึ่งในนโยบายนัน้ การถูกยกเลกิจะต้องไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทัฯ และจะตอ้งเปิดเผยขอ้ก าหนดทีถู่กยกเลกินัน้ใหท้ราบในทนัทตีามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
มำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบำะแสกำรกระท ำผดิ 

1. บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีนและผูถู้กรอ้งเรยีน เป็นความลบั 
2. บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าทีจ่ าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งทีม่า

ของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมและเป็นธรรม 
4. บรษิทัฯ จะไม่กระท าการอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน 

 
บทลงโทษในกำรกระท ำผดิ 

การลงโทษการกระท าผดิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัฯ และ/หรอืขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ควำมถีใ่นกำรทบทวนนโยบำย 

ทุก 1 ปี หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 
 

9.2  คณะกรรมกำรเฉพำะเรือ่ง 

 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 3 ชุด ดงันี้ 
  1)  คณะกรรมการบรษิทัฯ 
  2)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
  3)  คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
  4)  คณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอสิระ 4 ท่าน และกรรมการบรหิาร 3 ท่าน ซึ่งมรีายชื่อ
ตามทีป่รากฏในหวัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ หน้าที ่23 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีส่ าคญัมดีงันี้ 
 คณะกรรมการมอี านาจ และหน้าทีจ่ดัการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุม         
ผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ในเรื่องทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด าเนินการ เช่น เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ การท ารายการเกีย่วโยงกนั และการซือ้หรอืขายสนิทรพัยท์ี่ส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรอืตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก าหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ที่
ส าคญั มรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 35-36 
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2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ซึง่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผูม้ี
ความรู้ด้านบญัชี / การเงนิ และกรรมการตรวจสอบต้องมคีุณสมบตัิเกี่ยวกบัความเป็นอสิระตามรายละเอยีดทีไ่ด้กล่าวไว้
เบือ้งตน้ ทัง้นี้ไดม้วีาระการด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่3 มนีาคม 2562 ถงึ วนัที ่3 มนีาคม 2565 มรีายนาม ดงันี้ 
 1. ดร.วชิาญ อร่ามวารกีุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นางสาวปิยะนุส  ชยัขจรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 
 3. นางอุดมวรา เดชสง่จรสั กรรมการตรวจสอบ 
 และม ีนายนฤทิธิช์ยั ภูรพีงษานนท ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบล าดบัที ่1 และ 
3 มปีระสบการณ์ และความรู้เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิ  ทัง้นี้ขอบเขต
อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 36-38  

3) คณะกรรมกำรสรรหำคำ่ตอบแทน และบรรษทัภบิำล 

 ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 2 ท่าน และกรรมการบรหิาร 1 ท่าน ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ มวีาระการ   
ด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี ตัง้แต่ วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึ วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2564 มรีายนาม ดงันี้ 
 1. นายเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
 2. นางสาวปิยะนุส ชยัจรวฒัน์ กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
 3. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล 

และม ีนางสาวพชัรนิทร์ จวนชยันาท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดย
ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล มรีายละเอยีดปรากฏใน
หน้า 38-39 

4) คณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรควำมเสีย่ง 

ประกอบด้วยกรรมการบรหิาร 3 ท่าน ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 ถงึ วนัที ่10 พฤษภาคม 2565 มรีายนาม ดงันี้ 
 1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช ประธานกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
 2. นางสาววริยิา  อมัพรนภากุล กรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
 3. นางสาวธติมิา  วฒันศกัดากุล กรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
 และม ีนางสาวนันทนา หลกัค า เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง โดยขอบเขตอ านาจ
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง มรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 39 
 

9.3  กำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสูง 

1. กรรมกำรอสิระ 

 คุณสมบตักิรรมการอสิระ 
 บรษิทัฯ ก าหนดใหห้มายความถงึกรรมการทีไ่มท่ าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิาร เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระตามขอ้ก าหนดของ 
กลต. และ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ คอื 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน หรอื ทีป่รกึษา ทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื บุคคล
ทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

4. เป็นกรรมการทีไ่ม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งในลกัษณะที่อาจจะเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็น        
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ      
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคแรกรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการการ การเช่า หรือให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรือบริการ หรือการให้หรอืรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์
อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามภีาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของ
สนิทรพัยม์ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้การค านวณภาระ
หนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และไม่เป็นผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแย้ง ทัง้นี้ในกรณีที่ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนิติบุคคลใหร้วมถงึการเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่  กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอื หุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบริหารงานลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ
อย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ ภายหลงัไดร้บั
การแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1) – 8) แล้วกรรมการอสิระอาจได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 
  คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะท าหน้าที่ในการพจิารณาคดัเลือกบุคคลที่มคีุณสมบตัิ
เหมาะสม และสอดคล้องกบัข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์  และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม เพยีงพอ และสอดคลอ้ง หรอืเอือ้ประโยชน์
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ต่อธุรกจิของบรษิัทฯ ต้องมปีระวตัิการท างาน และมจีรยิธรรมที่ดงีาม รวมทัง้พจิารณาถึงการด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นว่าสอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อที่จะน าบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 
ครบถ้วนตามทีก่ล่าวมาขา้งต้นเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป ทัง้นี้บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ
ตอ้งสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม ่าเสมอ มคีวามกลา้หาญในการแสดง
ความคดิเหน็ในทีป่ระชุม มปีระวตักิารท างาน และจรยิธรรมทีด่งีาม นอกจากนี้จะพจิารณาถงึการด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัอื่นหลายแห่งในขณะเดยีวกนัดว้ยว่าจะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ หรอืไม่ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดมิจะค านึงถึงผลการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักล่าว
ประกอบการพจิารณา 

2. กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 

 การสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบรษิัทฯ จะท าหน้าที่พจิารณาคดัเลอืกบุคคลที่มคีวาม
เหมาะสมทัง้ในดา้นความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หรอืสามารถเอือ้ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิของ
บรษิัทฯ ในอนาคต เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และที่ประชุมผูถ้ือหุ้นต่อไป โดยบุคคลทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อต้อง
สามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มคีวามกลา้หาญในการแสดงความ
คดิเหน็ในทีป่ระชุม มปีระวตักิารท างานและจรยิธรรมทีด่งีาม นอกจากนี้จะพจิารณาถงึการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั
อื่นหลายแห่งในขณะเดยีวกนัดว้ยว่าจะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ หรอืไม่ 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดมิจะค านึงถงึผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าว
ประกอบการพจิารณา 

 การสรรหาผูบ้รหิาร 
 คณะกรรมการสรรหาร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารพจิารณาหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหา และแต่งตัง้
บุคคลเหน็ชอบบุคคลทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

สิทธิของผูล้งทุนรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
2. ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลไป 
3. บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีท่ีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวน
กรรมการที ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 

9.4 กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 2 แห่ง คอื บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บรษิทั มทีรพัย์ ขนสง่ จ ากดั ซึง่บรษิทัฯ จะ
ส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยดงักล่าว เพื่อมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน และก าหนดนโยบายการด าเนินงาน      
ทีส่ าคญัเพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัย่อยนัน้ๆ และหากบรษิทัย่อยมกีารด าเนินธุรกจิทีก่ระทบต่อบรษิทัฯอย่าง มี
นยัส าคญั ตวัแทนดงักล่าวจะตอ้งน าเสนอเรื่องนัน้ๆ เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ก่อน  
 ทัง้นี้ บรษิัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ ากดั และ บรษิัท มทีรพัย์ ขนส่ง จ ากดั ได้ด าเนินการจดทะเบยีนยกเลกิกจิการ
เรยีบรอ้ยแลว้ ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2562 
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9.5 กำรดแูลเรือ่งกำรใชข้อ้มลูภำยใน  

กรรมการ และผูบ้รหิารต้องจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องตน  คู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามี
ภรยิาและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 ดงันี้ 

1. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ (แบบ 59-2) ทุกครัง้ที่มกีารซื้อขายภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่ ี
การเปลีย่นแปลงผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี ่https://market.sec.or.th/r59  

2. บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ 
ตลอดจนเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูโดยตรง ดงันี้ 
2.1 รายงานการถอืหลกัทรพัยค์รัง้แรก (แบบ 59-1) ต่อผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วนันบั

แต่วนัปิดการขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนหรอืวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร 
2.2 ต้องรายงานสรุปหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีถ่อือยู่เป็นรายไตรมาส ใหก้บัแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
2.3 ห้ามใช้ขอ้มูลสารสนเทศประเภทงบการเงนิในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 15 ของเดอืน

ถดัไปทีบ่รษิทัฯ ท างบการเงนิของไตรมาสนัน้ๆ จนกระทัง่ถงึภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ น าส่งงบการเงนิใหต้ลาด
หลกัทรพัย์แล้ว 24 ชัว่โมง โดยบริษัทฯ จะประกาศวนัที่ห้ามซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครัง้ใน
ระหว่างปีทีผ่่านมากรรมการ และผูบ้รหิารไดป้ฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั 

2.4 หา้มใชข้อ้มูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ตัง้แต่ทราบขอ้มูลจนกระทัง่ถงึภายหลงั
จากทีไ่ดม้กีารเปิดเผยสารสนเทศใหป้ระชาชนทราบแลว้ 24 ชัว่โมง 

3. พนกังานบรษิทัฯ ทุกระดบัตอ้งรกัษาและปกปิดขอ้มลูลกูคา้ และขอ้มลูทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั พนกังานบรษิทัฯ 
ตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของลกูคา้ทัง้ต่อพนกังานดว้ยกนั และบุคคลภายนอกทีไ่ม่เกีย่วขอ้งเวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดย
กฎหมายใหเ้ปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์ทางการฟ้องรอ้งคดหีรอืคณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัิใหม้กีา ร
เปิดเผย 

4. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานบรษิทัฯ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล เปิดเผยหรอืส่งผ่านขอ้มูลหรอืความลบั
ของบรษิทัฯ ไปยงับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลในครอบครวั ญาตพิีน้่อง เพื่อนฝงู เป็นตน้ 

5. การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยพนกังานบรษิทัฯ ทีม่อี านาจหน้าทีพ่นกังานทัว่ไปไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มลูเมื่อถูก
ถามใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีต่นไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยใหแ้นะน าผูถ้ามสอบถามผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มูลนัน้เพื่อใหก้ารให้
ขอ้มลูถูกตอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

6. ไม่ให้ค าแนะน าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับ
มอบหมายจากบรษิทัฯ 

7. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้ านวยการขึน้ไป เมื่อมกีารซือ้/ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ให้
จดัท ารายงานการซือ้/ขายนัน้ภายใน 3 วนัท าการต่อผูช้่วยผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน 

8. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้ านวยการขึน้ไป ต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน
หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งตามหลกัเกณฑพ์ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นรายไตรมาส ต่อ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบุคคล
ดงักล่าว ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายไตรมาส 
 
 
 
 

https://market.sec.or.th/r59
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9.6 คำ่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

 ในปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช ีใหแ้ก่ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั และบุคคล  
หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีและส านกังานทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี
บริษทัฯ ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1. บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 1,200,000 

2. บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั 390,000 

3. บรษิทั มทีรพัยข์นสง่ จ ากดั 240,000 

รวม 1,830,000 

2. ค่าตอบแทนอื่น 
บรษิทั อวีาย คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ากดั เป็นผูด้ าเนินการรบัโอนกจิการทัง้หมดระหว่าง บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์

จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย โดยมคี่าบรกิารในเรื่องดงักล่าวรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,600,000 บาท 
ทัง้นี้ บรษิทัทีเ่ป็นส านักงานสอบบญัช ีและผูส้อบบญัชไีม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืส่วนไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 

10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

  
 ภายใตก้ารด าเนินธุรกจิ เรายดึถอืความถูกตอ้ง โปร่งใส และค านึงถงึประโยชน์ และผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
ฝ่าย ซึง่ครอบคลุมถงึสทิธมินุษยชน สทิธแิรงงาน การด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นธรรม รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ การ
สร้างสภาพแวดล้อมการท างานทีด่ี และปลอดภยัใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ การปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดดา้น
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (CSR) โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบิตัติามแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ปรากฏอยู่ในรายงานการ
ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ประจ าปี 2562 
 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

 
 บรษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระของบรษิทัฯ ซึง่ท าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของทกุ
หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ
หน่วยงานนัน้ๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมที่มอียู่นัน้มกีารปฏิบตัิจรงิอย่างสม ่าเสมอและ
เป็นไปอย่างเหมาะสมรวมทัง้ช่วยค้นหาขอ้บกพร่องจุดอ่อนและพฒันาระบบการด าเนินงานที่มอียู่ให้มปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มทีเ่นื่องจากสามารถรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบดงัโครงสรา้งทีป่รากฏในหน้า 23 
 
ดำ้นองคก์รและสภำพแวดลอ้ม  

1. บรษิทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลไดน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
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2. บรษิัทฯ จดัท าคู่มอืจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิเพื่อเป็นแนวปฏบิตัอินัด ีเพื่อให้ทุกคนปฏบิตัหิน้าที่
โดยไม่ขดักบัหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทีด่ขีองบรษิทัฯ 

3. มกีารจดัการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชดัเจน และมกีารก าหนดอ านาจการอนุมตัิเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัสภาพและขนาดธุรกจิ 

4. มีการก าหนดและจดัท า JOB DESCRIPTION ซึ่งก าหนดถึงลกัษณะงานหน้าที่ระดบัความรู้ความสามารถ
ทกัษะของต าแหน่งเพื่อใหส้รรหาบุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสม  

5. มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทัง้ในเรื่องการสรรหาบุคคลใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งการพฒันาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมการเลื่อนต าแหน่งการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพจิารณาการใหส้ิง่จูงใจหรอืผลตอบแทนแก่พนักงานอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

ดำ้นกำรควบคมุ 

1. ใชด้ชันีวดัผลการปฏบิตังิาน (KPI) ทีม่กีารก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนเป็นเครื่องมอืในการวางแผนและควบคุมผล
การด าเนินงาน 

2. ส าหรบัธุรกรรมแต่ละประเภทบรษิทัฯ มกีารก าหนดผูม้อี านาจอนุมตัวิงเงนิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

กำรตดิตำมและกำรประเมนิผล 

1. มกีารจดัท ารายงานเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบัทีต่ัง้ไวเ้ป็นรายไตรมาส 
2. มแีผนกตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

 
ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ สนับสนุนส่งเสรมิใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์ร ซึง่เป็นกลไกหนึ่งทีส่ าคญั
ต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และการเพิม่พูนมูลค่าใหก้บัผู้มีส่วนได้เสยี โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดให้ผู้บรหิาร และ
พนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจา้ของความเสีย่งมบีทบาท หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีจ่ะประเมนิ และจดัการความเสีย่งที่
ร ับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมทัง้ส่งเสริม และกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
วฒันธรรมองคก์ร โดยใหทุ้กคนตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่ง
ที่มปีระสทิธภิาพ ในทุกขัน้ตอนโดยปฏบิตัติามกรอบโครงสร้างการบรหิารความเสีย่งอ้างองิตามมาตรฐานสากลของ The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบ
การควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบรหิารความเสีย่ง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลกัการ
ของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อช่วยเพิม่โอกาสแห่งความส าเรจ็โดยการใชท้รพัยากรทีม่จี ากดัอย่างมปีระสทิธภิาพ และลด
ความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงาน โดยมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) 
 เป็นการพจิารณาขัน้ตอนการวางแผนกลยุทธ ์เพื่อท าความเขา้ใจ หลกัการ และเหตุผลในการก าหนดกลยุทธข์อง
บรษิทัฯ เพื่อใหก้ารก าหนดปัจจยัเสีย่งครอบคลุมทุกกจิกรรมทีส่ าคญัภายในองคก์ร ซึง่ทางบรษิทัฯ ก าหนดกลยุทธ ์โดยเริม่
จากผู้บริหารระดบัสูงพิจารณาก าหนดพนัธกิจประจ าปี ให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ขององค์กร  โดยการน ากลยุทธ์ไปสู่
ภาคปฏิบตัิผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรม ที่จะต้องก าหนด
แผนงานประจ าปี และงบประมาณ โดยพจิารณาจากกจิกรรมต่างๆ ใน BSC ทัง้การเชื่อมต่อระหว่างกจิกรรม รวมทัง้ก าหนด 
KPI’s เพื่อใชว้ดัผลความส าเรจ็ของทุกกจิกรรม  

2. การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 
 การก าหนดวตัถุประสงคจ์ะตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ
จะต้องสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ และจะต้องมคีวามสอดคลอ้งกนัตัง้แต่ระดบั
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บริษัทฯ หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดบับุคคล เพื่อให้วตัถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการ
ด าเนินงานในแต่ละระดบั และสามารถวเิคราะหค์วามเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ไดค้รบถว้น ดงันัน้วตัถุประสงคจ์ะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึ 
ผลลพัธท์ีบ่รษิทัฯ ตอ้งการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถงึกระบวนการในการปฏบิตั ิ

3. การชีบ้ง่เหตุการณ์ (Event Identification) 
 จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Work Shop) กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อระบุเหตุการณ์ความเสีย่ง โดยพจิารณาแจกแจง 
กระบวนการปฏบิตังิานทีม่ผีลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานและบรษิทัฯ เพื่อระบุเหตุการณ์หรอืความไม่แน่นอนที่
ท าใหเ้กดิความผดิพลาด ลม้เหลว เสยีหาย หรอืเสยีโอกาสซึง่จะส่งผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานและบรษิัทฯ 
โดยไม่ต้องพจิารณาการควบคุมทีม่อียู่ปัจจุบนัและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรอืความไม่แน่นอนเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการ
ระบุเหตุการณ์ความเสีย่งมคีวามครอบคลุมทุกกจิกรรม น าเหตุการณ์ความเสีย่งมาพจิารณาหาความสมัพนัธแ์ละวเิคราะหห์า
ตน้เหตุของความสมัพนัธโ์ดยวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องเหตุการณ์ความเสีย่งและพจิารณาต้นเหตุของความสมัพนัธ ์เพื่อ
ก าหนดเป็นปัจจยัเสีย่งพรอ้มทัง้ระบุประเภทของความเสีย่ง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการบรหิารและจดัการความ
เสีย่งไดจ้ าแนกประเภทของความเสีย่งออกเป็น 3 ลกัษณะคอื 

o Strategic Risk คอื ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัยุทธศาสตร ์
o Operation and Compliance Risk คอื ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัปฏบิตักิาร และการปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 
o Financial Risk คอื ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการเงนิ 

4. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
 หลงัจากหน่วยงานคน้หาและระบุความเสีย่งไดแ้ลว้ ต่อไปจะเป็นการวดัระดบัความเสีย่งว่าอยู่ในระดบัใด เมื่อเทยีบ
กบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทัฯ ซึ่งจะท าการวดัระดบัความเสีย่งโดยธรรมชาตขิองปัจจยัเสีย่งทีไ่ม่มกีารด าเนินการ
ใดๆ (Inherent Risk) และท าการวดัระดบัความเสีย่งอกีครัง้ภายหลงัพจิารณาการควบคุมทีม่ปีระสทิธผิลของปัจจยัเสีย่งนัน้ๆ 
(Residual Risk) โดยมแีนวทางปฏบิตัติามรายละเอยีด ดงันี้ 

4.1 การประเมนิระดบัความเสีย่งโดยน าเหตุการณ์และปัจจยัเสีย่งทีม่กีารคน้พบ หรอืระบุในขัน้ตอนก่อนหน้านี้      
มาท าการวดั หรอืประเมนิระดบัความรุนแรงกบัความถี่ หรอืโอกาสทีจ่ะเป็นไปได้เพื่อระบุระดบัความส าคญั   
ของความเสีย่ง 

4.2 การจัดระดับความเสี่ยงเป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีหลายตัวน ามาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิด         
ความชดัเจนในการพจิารณาเลอืกปัจจยัเสีย่งน าไปก าหนดแผนการจดัการความเสีย่ง เพื่อลดระดบัความเสีย่ง  
และอยู่ในระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้ององคก์ร  

5. กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
 เป็นการพจิารณาประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของจุดควบคุมภายในทีม่กีารก าหนดไวเ้พื่อลดระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายในภายหลังการประเมิน Inherent Risk และ 
ภายหลงัมกีารก าหนดแผนจดัการความเสีย่ง (Risk Response) ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของจุดควบคุมภายใน พจิารณา
จากการเลอืกใชท้รพัยากรทีม่อียู่ของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ เวลา วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มอียู่เพื่อลด 
ป้องกนัโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่งหรอืลดผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสีย่ง ซึง่จะต้องมตี้นทุนด าเนินการ
คุม้ค่า หรอืน้อยกว่า ผลกระทบทีเ่กดิขึน้หากเกดิเหตุการณ์ตามปัจจยัความเสีย่งทีม่กีารระบุไว้ 
 

6. การจดัการความเสีย่ง (Risk Response) 
 หลงัจากประเมนิระดบัความเสีย่ง และจดัระดบัความเสีย่งซึง่ท าใหท้ราบความเสีย่งทีค่งเหลอือยู่ และความเสีย่งที่
อยู่ในระดบัทีสู่งกว่าความเสีย่งทีย่อมรบัได้ ซึ่งผู้รบัผดิชอบความเสีย่ง (Risk Owner) จะต้องพจิารณาแผนการด าเนินการ 
เพื่อลดโอกาสทีจ่ะเกดิและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ หากเกดิเหตุการณ์ความเสีย่ง โดยค านึงถงึการบรหิารทรพัยากรทีม่อียู่ให้



[แบบ 56 –  1]  ส่วนที่  2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)  
 

60 

 

เกดิประโยชน์สงูสุด โดยจะต้องค านึงถงึลกัษณะของความเสีย่ง ระดบัของความเสีย่ง และต้นทุน หรอืทรพัยากรทีต่้องใชใ้น
ทางเลอืกนัน้ๆ เปรยีบเทยีบกบัผลทีค่าดว่าจะไดร้บั ซึง่คณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่งไดม้กีารก าหนดใหเ้จา้ของ
ความเสีย่ง (Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อ
วดัผลส าเรจ็ของแผนบรหิารความเสีย่ง (Action Plan) โดยมทีางเลอืกทีจ่ะจดัการกบัความเสีย่งอยู่ดว้ยกนั 4 วธิดีงันี้ 

6.1 การหลกีเลีย่ง (Avoid) เป็นการหลกีเลีย่งความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัสงูมาก หรอืหน่วยงานไม่อาจยอมรบัความ
เสีย่งได้ ซึ่งมผีลกระทบกบัองค์กร งาน โครงการ กจิกรรม หรอืกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจดัการ
ดว้ยวธิอีย่างหนึ่งอย่างใดได ้จงึตอ้งจดัการความเสีย่งนัน้ดว้ยการหยุดด าเนินการยกเลกิโครงการ ลดเนื้องาน
ของโครงการ หรอืลดกจิกรรมทีก่ าหนดไวต้ามโครงการ เป็นตน้ 

6.2 การร่วมจดัการ (Share) เป็นการกระจาย หรอืถ่ายโอนความเสีย่งใหห้น่วยงานอื่นทัง้ภายใน และภายนอก
องคก์ร โดยเฉพาะเป็นกรณีทีเ่หน็ว่าเป็นความเสีย่งทีค่าดไม่ถงึ หรอืป้องกนัไดย้ากหรอืมรีะดบัความรุนแรงสงู 
เช่น ภยัธรรมชาตหิรอืวนิาศภยัต่างๆ ซึง่หน่วยงานไม่สามารถแบกรบัความเสีย่งนัน้ไดก้อ็าจจะกระจาย หรอื
ถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการท าประกนัภยั หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้จากความไม่ ช านาญงานของ
บุคลากรภายในหน่วยงานกอ็าจจดัจา้งทีป่รกึษา เป็นตน้ 

6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรอืควบคุมความเสีย่งในกรณีทีห่น่วยงานเหน็ว่าความเสีย่งเหล่านัน้เกดิจาก
ปัจจยัภายใน หรอืสาเหตุทีห่น่วยงานสามารถลดหรอืควบคุมไดด้ว้ยวธิกีารควบคุมภายใน หรอืปรบัปรุงระบบ
การท างาน โดยออกแบบวธิกีารท างานใหม่เพื่อลดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย หรอืผลกระทบใหอ้ยู่ในระดบั
ทีห่น่วยงานยอมรบัได ้เช่น การจดัอบรมใหบุ้คลากร การจดัหาคู่มอืการปฏบิตังิาน เพื่อลดความเสีย่งจากการ
ท างานผดิพลาด  หรอืหากเป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากปัจจยัภายนอก กอ็าจน ากลยุทธ์ หรอืมาตรการต่างๆ มา
ใชเ้พื่อลดผลกระทบ หรอืความรุนแรงของความเสีย่ง 

6.4 การยอมรบั (Accept) เป็นความเสีย่งทีห่น่วยงานยอมรบัได้ หรอืเป็นความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัความเสีย่งต ่า  
หรอืเป็นความเสีย่งทีม่ตีน้ทุนในการจดัการความเสีย่งสงูมากจนไม่คุม้ค่ากบัผลทีจ่ะไดร้บั หรอืเป็นความเสีย่ง
ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมขององคก์ร คอื อาจมสีาเหตุจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้แต่บรษิทัฯ
มคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรฐับาล กฎหมาย เป็นตน้ 

7. การตดิตามผล (Monitoring)  
 เป็นการตดิตามประเมนิผลแผนการจดัการความเสีย่ง ตามทีผู่ร้บัผดิชอบความเสีย่งมกีารก าหนดไว ้ โดยวเิคราะห์ 
และประเมนิผลการบรหิารจดัการความเสีย่งว่ามปีระสทิธผิล หรอืไม่ หากหน่วยงานไดด้ าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง
แล้วยงัมคีวามเสีย่งทีไ่ม่อาจยอมรบัได้เหลอือยู่ควรพจิารณาต่อไปว่า เป็นความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัใด และมวีธิกีารจดัการ     
ความเสีย่งนัน้อย่างไร จากนัน้จงึเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่งพจิารณาให้ความเหน็ รวมถึงการ
จดัสรรงบประมาณสนบัสนุน 

8. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication)  
 การบรหิารความเสีย่งเชงิบูรณาการจะเกดิขึน้ได้ และมกีารถอืปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง จะต้องไดร้บัการสนับสนุนจาก
ผู้บรหิารสูงสุดของบรษิัทฯ และได้รบัความร่วมมอืจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดงันัน้การให้ทุกคนภายในองค์กรมี
ความเขา้ใจ และรบัทราบบทบาทของตนต่อระบบบรหิารความเสีย่งเชงิบรูณาการของบรษิทัฯไดอ้ย่างครบถว้นทัว่ถงึ จะตอ้ง
มกีารวางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารทีม่ปีระสทิธผิล ทัง้ในส่วนการประชาสมัพนัธ ์การฝึกอบรมใหค้วามรู ้รวมทัง้
การติดตามให้มกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบนับรษิัทฯ มกีารสื่อสารผ่านการประชุมคณะกรรมการบรหิารและ
จดัการความเสีย่ง โดยเชญิผูร้บัผดิชอบความเสีย่ง (Risk Owner) รายงานสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ หลงัจากทีม่กีารจดัท า
ก าหนดแผนการบรหิารความเสีย่งของหน่วยงานทีต่นรบัผดิชอบ 
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11.1 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เกีย่วกบัระบบควบคมุภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น ตรงกันว่าบริษัทฯ มีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม กบัการด าเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบนั มีการจดับุคลากรอย่าง
เพยีงพอ มกีารติดตามควบคุมการด าเนินงานเพื่อป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  จากการที่กรรมการ หรอื 
ผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอี านาจ ซึง่ในการประเมนิระบบควบคุมภายในนัน้ บรษิทัฯ ไดใ้ช้
แบบประเมนิของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกอบการประเมนิความ
เพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ  

11.2 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัระบบควบคมุภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปีและ
น าเสนอความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็เกีย่วกบัระบบควบคุมภายในสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั  

11.3 หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้นาย นฤทิธิช์ยั ภูรพีงษานนท ์ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างาน

ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2547 โดยเหน็ว่าเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในดา้นการตรวจสอบภายใน ในธุรกจิอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี 

ทัง้นี้ การแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน และประเมนิผลการปฏบิตังิาน ของผู้ที่ด ารงต าแหน่งผูช้่วย
ผู้อ านวยการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบทุก
ครัง้ โดยคุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ใน
เอกสารแนบล าดบัที ่3 หน้าที ่93 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน 

 
1. กำรเชำ่ทีด่นิทีต่ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้บำงนำ - ตรำด กม. 29 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2557 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2557 มมีตใิหบ้รษิทัฯ ต่อสญัญาเช่าทีด่นิ   
บนถนนบางนา-ตราด เน้ือที ่22 ไร ่22 ตารางวา ซึง่ปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้ของศนูยก์ระจายสนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นระยะเวลา 11 ปี 
โดยเจา้ของทีด่นิคอื นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช และ นาย วชิยั เลขะพจน์พานิช ซึง่บุคคลทัง้สองเป็นพีน้่องกนั ทัง้นี้ ใน
การก าหนดอตัราค่าเช่าบรเิวณดงักล่าวใหม้กีารปรบัค่าเช่าขึน้รอ้ยละ 10 ทกุ 3 ปี ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 อตัราค่าเช่าปีที ่1 – 3  2,208,000 บาท / ปี 
 อตัราค่าเช่าปีที ่4 – 6  2,428,800 บาท / ปี 
 อตัราค่าเช่าปีที ่7 – 9  2,671,680 บาท / ปี 
 อตัราค่าเช่าปีที ่10 – 11  2,938,848 บาท / ปี 
 ในการพจิารณาค่าเช่าทีด่นิจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิซึง่ในการประชุมพจิารณาค่าเช่าทีด่นิ ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีจะงดเขา้ร่วมประชุมและงดออกเสยีงทุกครัง้ โดย
มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 63 
 ในปี 2558 เจา้ของทีด่นิมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองมาจาก นายประยรู เลขะพจน์พานิช และ นายวชิยั เลขะพจน์พานิช 
(เจ้าของเดมิ) ได้มกีารโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิใหก้บั บรษิัท บางบ่อ แอสเซท จ ากดั (“BBA”) (เจ้าของใหม่) โดยมนีายประยูร 
เลขะพจน์พานิช และ นายวชิยั เลขะพจน์พานิช เป็นกรรมการบรษิทั บางบ่อ แอสเซท จ ากัด ซึง่เงื่อนไขในสญัญาเช่าทีด่นิ
ระหว่าง บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) กบั บรษิทั บางบ่อ แอสเซท จ ากดั (เจา้ของใหม่) ยงัคงเดมิ 

สรปุรำยละเอยีดกำรเชำ่ทีด่นิทีต่ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้บำงนำ-ตรำด กม.29 

คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์
ระยะเวลาการ

เช่า 
ค่าเช่าท่ีดิน 

ผูเ้ช่า 

บมจ. แปซฟิิกไพพ ์(PAP) 

› นายประยรู เลขะพจน์พานิช กรรมการบรษิทั 
BBA เป็นพีช่ายของนายสมชยั เลขะพจน์พานชิ 

› นายวชิยั เลขะพจน์พานิช กรรมการบรษิทั BBA 
เป็นน้องชายของนายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

› นายสมชยั เลขะพจน์พานิช เป็นประธานกรรมการ
บรษิทั PAP 

11 ปี นบัตัง้แต่       
1 กนัยายน 2557 

- 31 สงิหาคม 
2568 

2,428,800 
(บาท) 

ผูใ้ห้เช่า  

บจก.บางบ่อ แอสเซท 
(BBA) 

 

2. กำรเชำ่ทีด่นิทีต่ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ลำดหลมุแกว้ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2558 วนัที่ 2 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทฯ ต่อสญัญาเช่าที่ดิน ที่     
ถนนบางบวัทอง - สพุรรณบุร ี(ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลกักโิลเมตรที ่32-33) ต าบลหน้าไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ 
จงัหวดัปทุมธานี เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ซึง่ปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้ของศูนยก์ระจายสนิคา้ของบรษิทัฯ ในระยะเวลาเช่า    
13 ปี โดยม ีบรษิทั ลาดหลุมแกว้ แอสเซท จ ากดั เป็นเจา้ของทีด่นิ ทัง้นี้ ในการก าหนดอตัราค่าเช่าบรเิวณดงักล่าวใหม้กีาร
ปรบัอตัราค่าเช่าขึน้รอ้ยละ 10 ทุก 3 ปี ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 อตัราค่าเช่าปีที ่1 – 3 2,550,000 บาท/ ปี            
 อตัราค่าเช่าปีที ่4 – 6 2,805,000 บาท/ ปี 
 อตัราค่าเช่าปีที ่7 – 9 3,085,500 บาท/ ปี                
 อตัราค่าเช่าปีที ่10 – 12 3,394,050 บาท/ ปี 
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 อตัราค่าเช่าปีที ่13            3,733,455 บาท/ ปี 
 ในการพจิารณาค่าเช่าทีด่นิจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิซึง่ในการประชุมเรื่องค่าเช่าทีด่นิในทุกครัง้ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จะงดเขา้ร่วมประชุม และงดออกเสยีงทุกครัง้   
โดยมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าเช่าจะอยู่ในหวัขอ้หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาอตัราค่าเช่าทีด่นิ 

สรปุรำยละเอยีดกำรเชำ่ทีด่นิทีต่ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ทีล่ำดหลมุแกว้ 

คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าท่ีดิน 

ผูเ้ช่า 

บมจ. แปซฟิิกไพพ ์(PAP) 

› นายประยรู เลขะพจน์พานิช กรรมการบรษิทั 
LLK เป็นพีช่ายของนายสมชยั เลขะพจน์พานชิ 

› นายวชิยั เลขะพจน์พานิช กรรมการบรษิทั LLK 
เป็นน้องชายของนายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

› นายสมชยั เลขะพจน์พานิช เป็นประธาน
กรรมการบรษิทั PAP 

13 ปี นบัตัง้แต่ 
1 กรกฎาคม 2558 

–  
30 มถุินายน 2571 

2,805,000 
(บาท) 

ผูใ้ห้เช่า  

บจก.ลาดหลุมแกว้ แอสเซท 
(LLK) 

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอตัราค่าเช่าท่ีดิน 
 หลกัเกณฑใ์นการค านวณอตัราค่าเช่าทีด่นิ แบ่งออกเป็น 2 วธิ ีดงันี้ 

วธิทีี ่1 พจิารณาโดยใชม้ลูค่าตลาดยตุธิรรม จากผูป้ระเมนิอสิระ จ านวน 3 ราย ทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) คณูกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 
ระยะเวลา 3 ปี ณ วนัครบก าหนดการปรบัค่าเช่า (ขอ้มลูอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลมาจากสมาคม
ตราสารหนี้ไทย :Thai BMA)  

วธิทีี ่2  พจิารณาโดยใช้อตัราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย ที่ได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะใชห้ลกัเกณฑใ์นการค านวณอตัรา
ค่าเช่าทีด่นิ ทัง้ 2 วธิ ีขา้งต้น เป็นแนวทางในการพจิารณาก าหนดอตัราค่าเช่าทีด่นิทีเ่หมาะสมของบรษิทั
ฯ ทีไ่ดก้ระท าอย่างยุตธิรรมและเป็นไปตามธุรกจิการคา้ 

              

3. กำรเชำ่พืน้ทีส่ ำนกังำน ชัน้ 24 อำคำรลมุพนิทีำวเวอร ์

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2562 วนัที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติใหบ้ริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
(“PAP”) ตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีหอ้งชดุ พืน้ท่ี 692.50 ตารางเมตร เพื่อใชเ้ป็นส านกังาน (ตอ่สญัญาครัง้ที่ 4) เลขที่ 1168/68-69 ชัน้ 
24 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยใหม้ีผลยอ้นหลงั
ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 ทัง้นีอ้ตัราคา่เช่าพิจารณาจากราคาตลาดที่ไดจ้ากการเสนอราคาจาก 
บรษัิท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์จ ากดั และพิจารณาก าหนดคา่เช่า ดงันี ้

ปีที่ 1 – 3 คา่เช่า 500 บาท ตอ่ตารางเมตร ตอ่เดือน  
ปีที่ 4 – 6 คา่เช่า 525 บาท ตอ่ตารางเมตร ตอ่เดือน  
ในการพิจารณาการเช่าพืน้ที่ส  านกังาน นายสมชยั เลขะพจนพ์านิช ประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

ของบรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบรษัิท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่บรษัิท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั ถือหุน้ในบรษัิท 
แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 39.05 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้   ดงันัน้นายสมชยั เลขะพจนพ์านิช ถือเป็นบคุคลที่เก่ียว
โยง และเพื่อใหค้ณะกรรมการมีอิสระในการพิจารณาวาระดงักลา่ว นายสมชยั เลขะพจนพ์านิช ไม่อยู่ในการประชุมและไม่มี
สว่นรว่มในการพิจารณาและออกความเห็นใดๆ ทัง้สิน้ 
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สรปุรำยละเอยีดกำรเชำ่พืน้ทีส่ ำนกังำน ชัน้ 24 อำคำรลมุพนิทีำวเวอร ์

คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าท่ีดิน 
ผูเ้ช่า 
บมจ. แปซฟิิกไพพ ์(PAP) 

› บริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิ้ง จ ากดั ถือหุ้น PAP 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 39.05 ของทุนช าระแลว้ 

› นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั 

› นายสมชัย เลขะพจน์พานิช เป็นประธาน
กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 
บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

สญัญา 6 ปี ตัง้แต่ 
1 สงิหาคม 2562 – 
30 กรกฎาคม 2568 

  
(สญัญาเดมิ 3 ปี 
สิน้สดุลง ณ 

30 กรกฎาคม 2562) 

2,411,500 บาท 
(1 มกราคม 2562 – 

30 กรกฎาคม 
2562) 

 
1,731,250 บาท 

(1 สงิหาคม 2562 – 
31 ธนัวาคม 2562) 

ผูใ้หเ้ช่า 
บจก.ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ 
(MH) 

 
นโยบำยหรอืแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

 ส าหรบัรายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกดิขึน้เป็นปกติ 
และต่อเนื่อง และรายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราว โดยมขีัน้ตอนการอนุมตัริายการระหว่างกนั ดงันี้ 

1. รำยกำรทีเ่กดิขึน้เปน็ปกตแิละตอ่เนือ่ง 

 เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น การจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง           
ในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกตธิุรกจิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จะก าหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏบิตัสิ าหรบัรายการ
ดงักล่าว โดยมกีารระบุเงื่อนไขการด าเนินการส าหรบัแต่ละรายการใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และเป็นไปตามราคา 
ทียุ่ตธิรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได ้โดยน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัหิลกัเกณฑ์  
และแนวทางในการปฏบิตัิดงักล่าว ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาตรวจสอบการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และ       
ใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุสมผลของรายการทีเ่กดิขึน้ทุกไตรมาส 

2. รำยกำรพเิศษทีเ่กดิขึน้เปน็ครัง้ครำว 

 บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว                 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้  บรษิัทฯ จะจดัให้มบีุคคลทีม่ี
ความรูค้วามช านาญพเิศษ เช่น ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ หรอืส านกังานกฎหมาย เป็นตน้ ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทัฯ และบุคคล
ที่อาจมคีวามขดัแยง้ เป็นผู้ใหค้วามเหน็เกี่ยวกับรายการระหว่างกนัดงักล่าว ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื
บุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษ จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี ตาม
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน)  

Pacific Pipe Public Company Limited  

ส่วนที่ 3 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  
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13. ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ  

 
สรปุรำยงำนกำรสอบบญัชี 

 
ส ำหรับงวดปีบัญชสีิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 2560 

 ผูส้อบบญัช ี ซึง่ไดแ้ก่ คุณ วธ ูขยนัการนาว ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5423 บรษิทั ส านกังาน อวีาย 

จ ากดั เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นี้ แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
ส ำหรับงวดปีบัญชสีิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

 ผูส้อบบญัช ี ซึง่ไดแ้ก่ คุณ วธ ูขยนัการนาว ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5423 บรษิทั ส านกังาน อวีาย 

จ ากดั เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นี้ แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
ส ำหรับงวดปีบัญชสีิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 ผูส้อบบญัช ี ซึง่ไดแ้ก่ คุณ วธ ูขยนัการนาว ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5423 บรษิทั ส านกังาน อวีาย 

จ ากดั เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นี้ แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรปุ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

2560 2561 2562 2560 2561 2562

ฐานะทางการเงิน

สนิทรพัยร์วม         4,844.54         4,914.76         4,390.37         4,467.51         4,409.31         4,377.78 

สนิคา้คงเหลอื         1,456.41         1,501.57         1,312.63         1,404.17         1,434.77         1,312.63 

หนี้สนิรวม         2,263.33         2,494.28         1,931.42         2,151.12         2,271.08         1,928.92 

สว่นของผูถ้อืหุน้         2,581.22         2,420.48         2,458.94         2,316.39         2,138.23         2,448.86 

รายไดร้วมสทุธิ         8,215.72         9,942.69         9,336.94         7,987.26         9,179.70         9,394.47 

ตน้ทุนขายและบรกิาร         7,365.09         9,279.39         8,724.26         7,108.38         8,576.22         8,525.41 

ก าไรสทุธเิบื้องตน้           850.62           663.30           612.68           878.87           603.48           869.07 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิาร           446.12           489.70           465.40           462.50           646.35           456.28 

ก าไรจากการด าเนินงาน           404.50           173.60           147.29           416.37           145.42           412.78 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ           292.42             94.00             71.52           325.68             80.62           344.68 

ก าไรต่อหุน้ (บาท)               0.44 0.14               0.11               0.49               0.12               0.52 

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท)               3.91               3.67               3.73               3.51               3.24               3.71 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 6.04 1.91 1.63 7.29 1.83 7.87

อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 11.33 3.88 2.91 14.06 3.77 14.08

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ผลประกอบการ
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 

 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 475,115         9.81     379,004     7.71     282,048       6.42        277,419     6.21     255,594         5.80     263,871         6.03        

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 918,556         18.96    1,025,855  20.87    925,159       21.07      752,135     16.84    674,221         15.29    928,947         21.22       

สนิคา้คงเหลอื 1,456,414      30.06    1,501,568  30.55    1,312,633    29.90      1,404,170  31.43    1,434,773      32.54    1,312,633      29.98       

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดบิ 13,332          0.28     100,602     2.05     17,790        0.41        621           0.01     94,203          2.14     17,790          0.41        

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 9,694            0.20     17,402       0.35     -             -         9,617        0.22     893              0.02     -                  -          

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 18,382          0.38     5,907        0.12     17,565        0.40        17,149       0.38     5,221            0.12     17,565          0.40        

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,891,491       59.69    3,030,337   61.66    2,555,196     58.20       2,461,110   55.09    2,464,905       55.90    2,540,806       58.04        

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                  -       -           -       -             -         110,996     2.48     110,996         2.52     1,799            0.04        

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,925,620      39.75    1,852,586  37.69    1,808,842    41.20      1,870,379  41.87    1,805,244      40.94    1,808,842      41.32       

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 24,679          0.51     28,113       0.57     25,635        0.58        24,658       0.55     28,100          0.64     25,635          0.59        

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 1,906            0.04     3,077        0.06     -             -         -               -       -                  -       -                  -          

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 849              0.02     645           0.01     694             0.02        371           0.01     64                0.00     694              0.02        

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,953,054       40.31    1,884,421   38.34    1,835,171     41.80       2,006,404   44.91    1,944,403       44.10    1,836,970       41.96        

รวมสินทรพัย์ 4,844,545       100.00  4,914,758   100.00  4,390,366     100.00     4,467,514   100.00  4,409,308       100.00  4,377,776       100.00      

2561

งบการเงินรวม

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

256225612560 2560
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่)  

 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,896,390      39.14    2,192,584  44.61    1,614,522    36.77      1,841,259  41.21    2,029,178      46.02    1,614,522      36.88       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 145,837         3.01     115,459     2.35     146,790       3.34        114,371     2.56     80,004          1.81     146,789         3.35        

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนด

     ช าระภายใน 1 ปี -       -           
-       -             -         -       -                  -       -                  -          

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 46,667          0.96     5,056        0.10     2,775          0.06        37,041       0.83     -                  -       2,724            0.06        

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 19,635          0.41     32,945       0.67     25,322        0.58        10,766       0.24     16,215          0.37     25,321          0.58        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,108,529       43.52    2,346,043   47.73    1,789,409     40.76       2,003,438   44.84    2,125,396       48.20    1,789,357       40.87        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       -           -       -             -         -       -                  -       -                  -          

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนด

     ช าระภายใน 1 ปี -       
-           

-       -             -         
-       

-                  
-       

-                  
-          

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 119,555         2.47     114,658     2.33     106,340       2.42        119,555     2.68     114,658         2.60     103,887         2.37        

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 33,169          0.68     31,050       0.63     32,813        0.75        26,053       0.58     28,494          0.65     32,813          0.75        

ค่าเช่ารอตดับญัชี 2,076            0.04     2,531        0.05     2,859          0.07        2,076        0.05     2,531            0.06     2,859            0.07        

รวมหน้ีสินไม่หมุนวียน 154,799          3.20      148,239      3.02      142,013        3.23         147,683      3.31      145,683          3.30      139,560          3.19          

รวมหน้ีสิน 2,263,328       46.72    2,494,282   50.75    1,931,422     43.99       2,151,121   48.15    2,271,079       51.51    1,928,916       44.06        

2560 2560

งบการเงินรวม

2561 25612562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่) 

 
  
 
 
 
 
 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรอืนหุน้ (หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)

ทุนจดทะเบยีน 660,000         660,000     660,000       660,000     660,000         660,000         

ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 660,000         13.62    660,000     13.43    660,000       15.03      660,000     14.77    660,000         14.97    660,000         15.08       

สว่นเกนิทุน -                  -       -           -       -         -               -       -       -          

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 514,845         10.63    514,845     10.48    514,845       11.73      514,845     11.52    514,845         11.68    514,845         11.76       

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ทุนซื้อคนื 1,011            0.02     1,011        0.02     1,011          0.02        1,011        0.02     1,011            0.02     1,011            0.02        

ก าไรสะสม -                  -       -       -         -               -       -       -          

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 67,000          1.38     67,000       1.36     67,000        1.53        67,000       1.50     67,000          1.52     67,000          1.53        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 953,079         19.67    792,338     16.12    830,807       18.92      688,255     15.41    510,092         11.57    820,722         18.75       

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 385,282         7.95     385,282     7.84     385,282       8.78        385,282     8.62     385,282         8.74     385,282         8.80        

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,581,217       53.28    2,420,476   49.25    2,458,944     56.01       2,316,393   51.85    2,138,229       48.49    2,448,859       55.94        

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 4,844,545       100.00  4,914,758   100.00  4,390,366     100.00     4,467,514   100.00  4,409,308       100.00  4,377,776       100.00      

25602562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

25622560 25612561
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งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

 
 

 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 8,034,297        97.79    9,694,616        97.50    9,148,417        97.98    7,695,492        96.35    8,904,281        97.00    8,918,686        94.94    

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 7,720             0.09      7,465             0.08      2,201             0.02      7,709             0.10      7,470             0.08      2,201             0.02      

เงนิปันผลรบั -                    -       -                 -       -                 -       116,415          1.46      37,015            0.40      290,682          3.09      

รายไดอ้ืน่ 173,698          2.11      240,608          2.42      186,327          2.00      167,640          2.10      230,938          2.52      182,906          1.95      

รวมรายได้ 8,215,715         100.00   9,942,689.28    100.00   9,336,944.79    100.00   7,987,256         100.00   9,179,705         100.00   9,394,474         100.00   

ค่าใช้จา่ย

ตน้ทุนขายและบรกิาร 7,365,095        89.65    9,279,391        93.33    8,724,260        93.44    7,108,385        89.00    8,576,225        93.43    8,525,408        90.75    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 157,046          1.91      180,621          1.82      178,842          1.92      202,987          2.54      188,288          2.05      191,785          2.04      

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 289,074          3.52      309,081          3.11      286,557          3.07      259,510          3.25      269,773          2.94      264,498          2.82      

ขาดทุนจากการอตัราแลกเปลีย่น -                    -       -                 -       -                 -       -                    -       -                 -       -                 -       

รวมค่าใช้จา่ย 7,811,215         95.08     9,769,093.27    98.25     9,189,658.59    98.42     7,570,883         94.79     9,034,286         98.42     8,981,692         95.61     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ยทางการเงินและ

     ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 404,501          4.92      173,596          1.75      147,286          1.58      416,374          5.21      145,419          1.58      412,782          4.39      

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (40,936)           (0.50)     (55,048)           (0.55)     (56,037)           (0.60)     (39,676)           (0.50)     (51,399)           (0.56)     (54,650)           (0.58)     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 363,565          4.43      118,548          1.19      91,249            0.98      376,698          4.72      94,020            1.02      358,132          3.81      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (71,148)           (0.87)     (24,553)           (0.25)     (19,732)           (0.21)     (51,016)           (0.64)     (13,405)           (0.15)     (13,454)           (0.14)     

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 292,417            3.56       93,995              0.95       71,517              0.77       325,682            4.08       80,616              0.88       344,678            3.67       

25602561

งบการเงินรวม

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25622560 2561
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งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ตอ่) 

 
 

 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไร

   หรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

     หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

การเปลีย่นแปลงในสว่นเกนิทุนจากการตรีาคา

สนิทรพัย์

หกั: ผลกระทบของภาษีเงนิได้

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 0.44                             0.14                             

-                                  
(666)                             

-                                  

(96,320)                         

385,282                        

481,602                        

677,699                        

งบการเงินรวม

2561

-                                  

-                                  
-                                  

-                                  

71,516.87                      

0.11                             

(1,048)                          

343,630.08                    

2561

พนับาท

2,662                           

96,657.54                      

3,328                           

710,964                        

-                                  

(96,320)                         

385,282                        

481,602                        
346                              

(1,385)                          

2560

พนับาท พนับาทพนับาท

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

79,230.19                      

0.12                             

(1,732)                          

-                                  

2560

พนับาท

2562

0.49                             

พนับาท

(1,310)                          

-                                  
262                              

0.52                             
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งบกระแสเงนิสด 

 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2562 2560 2561 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 363,565      118,548      91,249        376,698      94,020        358,132      

รายการปรบักระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

    เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 122,919      131,424      134,262      113,004      121,828      125,814      

หนี้สญู 8,434         495            913            4,811         455            395            

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) (8,139)        14,904        15,871        (4,451)        5,129         3,516         

ปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั (โอนกลบั) 4,354         18,083        5,179         4,354         17,443        5,820         

โอนกลบัค่าเพือ่การดอ้ยค่าเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดบิ (7,133)        -                (1,781)        (7,133)        (1,781)        

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 179            273            662            179            296            170            

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                -                -                -                -                

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,182         3,414         12,995        2,574         2,771         12,004        

   ค่าเช่ารอตดับญัชี 2,076         455            328            2,076         455            328            

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (1,794)        (16)             277            (1,790)        (16)             277            

เงนิปันผลรบั -                -                -                (116,415)     (37,015)       (290,682)     

ดอกเบี้ยรบั (1,847)        (1,479)        (1,843)        (1,326)        (1,067)        (828)           

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 38,120        53,016        54,119        37,598        49,650        52,828        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์

     และหนี้สนิด าเนินงาน 523,916      339,119      312,231      410,178      253,949      265,994      

สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (312,985)     (122,699)     101,313      (231,956)     72,329        (211,506)     

สนิคา้คงเหลอื (311,727)     (63,238)       183,757      (288,229)     (48,045)       116,320      

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดบิ 86,545        (87,270)       84,593        99,255        (93,582)       78,194        

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (17,947)       5,903         (11,202)       (18,038)       21,891        (10,947)       

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (50,542)       (35,550)       22,804        (75,273)       (39,310)       31,063        

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (2,737)        13,310        (7,623)        (8,830)        5,448         1,573         

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ -                -                -                -                -                -                

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                (2,204)        (11,231)       (2,061)        (11,231)       

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (85,478)       47,372        674,641      (112,892)     170,620      259,459      

จ่ายดอกเบี้ย (36,096)       (53,222)       (54,739)       (35,574)       (50,077)       (53,227)       

จ่ายภาษีเงนิได้ (53,085)       (73,829)       (27,754)       (36,744)       (55,927)       (18,990)       

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (174,659)      (79,679)        592,147       (185,211)      64,616         187,241       

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2562 2560 2561 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (171,777)     (54,690)       (79,550)       (169,534)     (53,009)       (78,714)       

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (4,569)        (2,077)        (5)              (4,569)        (2,077)        (5)              

เงนิสดจ่ายการรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทัยอ่ย (134,392)     

เงนิคนืทุนจากบรษิทัยอ่ย 109,197      

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ (99,000)       

เงนิปันผลรบั -                -                -                116,415      37,015        290,682      

ดอกเบี้ยรบั 1,846         1,476         1,840         1,325         1,065         824            

ดอกเบี้ยจ่ายทีถ่อืเป็นตน้ทุนสนิทรพัย์ -                -                -                -                -                -                

เงดิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                49              -                -                25              -                

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (174,500)      (55,242)        (77,716)        (155,363)      (16,982)        187,592       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 1,031,806    296,209      (578,338)     976,675      187,934      (414,932)     

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                -                -                -                -                -                

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -                -                -                -                -                -                

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -                -                -                -                -                -                

จ่ายเงนิปันผล (653,465)     (257,399)     (33,048)       (653,400)     (257,393)     (33,000)       

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 378,342       38,811         (611,386)      323,275       (69,459)        (447,932)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 29,183         (96,111)        (96,955)        (17,298)        (21,825)        (73,099)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 445,932      475,115      379,004      294,716      277,419      255,594      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิทัยอ่ย 

ณ วนัรบัโอนกจิการ
81,376        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 475,115       379,004       282,048       277,419       255,594       263,871       

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2562 2560 2561 2562

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.37 1.29 1.43 1.23 1.16 1.42

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.67 0.61 0.68 0.53 0.44 0.68

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) (0.10) (0.04) 0.29 (0.03) 0.01 0.10

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 10.54 9.97 9.38 12.09 12.49 11.13

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 35 37 39 30 29 33

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 5.65 6.27 6.20 5.63 6.04 6.21

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 65 58 59 65 60 59

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้ (เท่า) 4.77 4.27 4.29 4.75 4.22 4.41

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (วนั) 77 86 85 77 86 83

Cash Cycle (วนั) 23 9 13 18 3 9

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 10.35 6.67 6.56 11.00 6.57 9.25

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 4.92 1.75 1.58 5.21 1.58 4.39

อตัราก าไรอืน่ (%) 2.21 2.50 2.02 3.65 3.00 5.06

อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (%) (39.54) (45.90) 402.04 (40.97) 44.43 45.36

อตัราก าไรสทุธิ (%) 3.56 0.95 0.77 4.08 0.88 3.67

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 11.33 3.88 2.91 14.06 3.77 14.08

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 6.04 1.91 1.63 7.29 1.83 7.87

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 12.44 5.90 5.56 13.62 5.45 12.88

อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ (เท่า) 1.70 2.02 2.13 1.79 2.08 2.15

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.88 1.03 0.79 0.93 1.06 0.79

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 9.88 3.15 2.63 10.49 2.83 7.55

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.85 (4.44) 0.86 1.27 0.52 0.36

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) 79.60 41.67 51.92 79.60 41.67 51.92

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราสภาพคล่อง
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร  

1. สรปุภำพรวมกำรด ำเนนิงำน 

 ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2562 การบริโภคเหล็กในประเทศหดตัวราวร้อยละ 4.5 จากปีก่อน 
เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากสงครามการค้าและรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณภาครฐัปี 2563 ที่ล่าช้า ประกอบกบัมี
ผลกระทบดา้นทศิทางราคาเหลก็โลกที่ปรบัตวัลดลงอย่างมากจากปีก่อน ส่งผลให้การด าเนินงานของบรษิัทฯในปี 2562 มี
ปริมาณยอดขาย (ตัน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.90 และรายได้รวม (บาท) จะลดลงร้อยละ 6.09 โดยมีรายได้รวมอยู่ที ่
9,336.94 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามบรษิทัฯยงัคงมกี าไรสทุธอิยู่ที ่71.52 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 23.91 

2. ผลกำรด ำเนนิงำนป ี2562 

 ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในรอบปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย และบรกิารสุทธ ิ9,148.42 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวน 546.20 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.63 บรษิทัฯ มกี าไรสทุธ ิ71.52 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา
รอ้ยละ 0.78 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร และคดิเป็นก าไรสทุธต่ิอหุน้ เท่ากบั 0.11 บาท  

อตัราก าไรขัน้ตน้คดิเป็นรอ้ยละ  6.56   ของรายไดร้วม ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั
รอ้ยละ 6.67 ของรายไดร้วม เป็นผลมาจากทศิทางราคาเหลก็โลกทีม่ทีศิทางทีล่ดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน 

รำยได ้  

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯมรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร เท่ากบั 9,148.42 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นประมาณร้อยละ 97.98 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5.63 ทัง้นี้มีสดัส่วนเป็นรายได้จากการขายใน
ประเทศ 8,949.10 ล้านบาท และรายได้จากการส่งออก 69.19 ล้านบาท หรอืคิดเป็นอตัราร้อยละ 99.23 และ 0.77 ของ
รายได้จากการขายตามล าดับ ในด้านรายได้รวมของบริษัทฯลดลงจาก 9,942.69 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 9,336.94     
ลา้นบาทในปี 2562 หรอืลดลง รอ้ยละ 6.09 

นอกจากนี้รายได้ของบรษิัทฯ สามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้าไดต้ามตารางด้านล่าง กลุ่มลูกค้าที่มกีาร
เจริญเติบโตสูงในปี 2562 คือกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มียอดขาย 941.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2561 เป็นจ านวน  
123.54 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณ รอ้ยละ 15.11 
 

 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
1. ตวัแทนจ าหน่าย 6,299.58 78.41 7,126.60 73.51 6,460.59 70.62 
2. โครงการ 1,152.34 14.34 1,485.29 15.32 1,616.59 17.67 
3. อุตสาหกรรม 465.23 5.79 817.56 8.43 941.10 10.28 
4. อื่นๆ 3.67 0.05 150.74 1.55 0.56 0.01 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 7,920.82 98.59 9,580.19 98.81 9,018.84 98.58 

รายไดจ้ากการบรกิาร 113.48 1.41 114.43 1.19 129.57 1.42 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 8,034.30 100.00 9,694.62 100.00 9,148.41 100.00 
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ต้นทนุขำย และบรกิำร  

 ในปี 2562 บรษิัทฯมีต้นทุนขาย และบรกิาร จ านวน 8,724.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.44 ของรายได้รวม
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 จ านวน 9,279.39 คดิเป็นรอ้ยละ 93.33 ของรายไดร้วม 
 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย และบริหำร 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2562 มจี านวน 465.40 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 24.30 ลา้น 
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.96 เป็นผลมาจากการปรบัปรุงค่าใชจ้่ายในการบรหิารใหเ้หมาะสมกบัภาวะการด าเนินงาน 
 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

 ในปี 2562 บรษิทัฯมกี าไรสทุธ ิ71.52 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 2.91 ลดลงจากปี 2561 
ซึง่มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้อยู่ทีร่อ้ยละ 3.88 เป็นผลมาจากบรษิทัฯมกี าไรสทุธทิีล่ดลงดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ในสว่นของการ 
อธบิายผลการด าเนินงาน 
 

ฐำนะกำรเงนิ 

สินทรพัย ์

สินทรัพย์รวม 

  ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯมสีนิทรพัยร์วม จ านวน 4,390.37 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 524.39 
ลา้นบาท หรอืลดลง รอ้ยละ 10.67 เป็นผลมาจากการลดลงของสนิคา้คงเหลอื ลกูหนี้การคา้ และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่า
วตัถุดบิ 
ลูกหนี้กำรค้ำ 

  ส าหรบัยอดลกูหนี้การคา้ในปี 2562 มจี านวน 915.83 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 127.43 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.21 โดยสามารถแบ่งชว่งอายหุนี้ไดต้ามตาราง   

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

อายุหน้ีคงค้างนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 682.15 723.99 630.20 
คา้งช าระ    

ไม่เกนิ 3 เดอืน  225.39 263.23 233.35 

3 - 6 เดอืน 9.37 20.78 11.74 
6 - 12 เดอืน 2.04 29.23 13.50 

มากกว่า 12 เดอืน 7.80 11.73 50.03 

รวม 926.75 1,048.96 938.82 

หกั: ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (8.19) (23.10) (38.97) 

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 918.56 1,025.86 899.85 

ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 9.69 17.40 15.98 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 928.25 1,043.26 915.83 
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สินค้ำคงเหลือ 

  สนิคา้คงเหลอืสิน้ปี 2562 มจี านวน 1,312.63 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 188.94 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 12.58  เนื่องจากปัจจยัราคาเหลก็ทีม่รีาคาทีล่ดลง อย่างไรกต็ามระยะเวลาในการขายสนิค้าเฉลีย่ของ
บรษิัทฯในปี 2562 อยู่ที่ 59 วนั ช้ากว่าปี 2561 ประมาณ 1 วนั แต่ยงัคงเป็นไปตามเป็นไปตามนโยบายการเก็บ
สนิคา้ของบรษิทัฯ 

ที่ดิน อำคำร และ อุปกรณ ์

  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์มจี านวน 1,808.84 ลา้นบาท ลดลง จากปี 2561 จ านวน 43.74 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 2.36 เน่ืองจากในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯยงัไม่มกีารลงทุนที่ส าคญั เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาสะสมทีเ่พิม่ขึน้ท า
ใหม้ลูค่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อน 

สภำพคล่อง 

  อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 1.43 และ 1.29 เท่า ตามล าดับ 
นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบรษิทัฯในปี 2562 และ 2561 อยู่ทีร่ะดบั 13 และ 9 วนั 
ตามล าดบั ในดา้นความสามารถในการช าระหนี้นัน้ ณ สิน้ปี 2562 และ 2561 บรษิทัฯมอีตัราส่วนความสามารถ ใน
การช าระดอกเบีย้ 2.63 เท่า และ 3.15 เท่า ตามล าดบั 
  ในปี 2562 มกีระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 592.15 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯมยีอดลูกหนี้
การค้า สนิค้าคงเหลอื และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดบิ ลดลงจากปีก่อน โดยงบกระแสเงนิสดจ าแนกตามกจิกรรม
แสดงตามตาราง 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

กระแสเงินสด 2560 2561 2562 

จากการด าเนินงาน - ไดม้า (ใชไ้ป) (174.66) (79.68) 592.15 

จากกจิกรรมลงทุน - ไดม้า (ใชไ้ป) (172.50) (55.24) (77.72) 

จากกจิกรรมจดัหาเงนิ - ไดม้า (ใชไ้ป) 378.34 38.81 (611.39) 

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 29.18 (96.11) (96.96) 

 

แหลง่ทีม่ำของเงนิทนุ 

หนี้สิน 

  หนี้สนิรวมของบรษิทัฯลดลงเหลอื 1,931.42 ลา้นบาทในปี 2562 หรอืลดลง 562.86 ลา้นบาทจากปีก่อน 
สาเหตุมาจาก ในปี 2562 บรษิัทฯมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้ จากสถาบนัการเงนิจ านวน 1,614.52 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 
2561 จ านวน 578.06 ลา้นบาท ซึง่ลดลงตามเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 2,458.94 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 38.46 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.59 

โครงสร้ำงเงินทุน 

  อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 อยู่ในระดบั 0.79 เท่า 
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และ 1.03 เท่า ตามล าดบั สาเหตุจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิทีล่ดลงตามยอดสนิคา้คงเหลอืดงัทีอ่ธบิายไวใ้น
สว่นของหนี้สนิขา้งตน้ 
 
ภำระผูกพนั 

  บรษิัทฯมภีาระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าด าเนินงานเกีย่วขอ้งกบัการเช่าที่ดนิและยานพาหนะกบักจิการ       
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบรษิทัอื่น อายุของสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต่ 3 ถงึ 13 ปี ในปี 2562 
 

3. ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและปริมำณที่จัดเก็บ 

วตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ คอืแผ่นเหลก็รดีรอ้น ซึง่มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงตามราคาเหลก็โลก ดงันัน้ ความเสีย่ง
จากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ จดัเป็นปัจจยัความเสีย่งที่ส าคญั เพราะผลจากการเปลีย่นแปลงของราคาเหลก็ หากมี
การปรบัตวัลงอย่างรุนแรง อาจเกดิความเสีย่งจากการดอ้ยค่าของวตัถุดบิ หรอืในกรณีทีร่าคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้ จะ
เกดิผลกระทบต่อราคาขายสนิคา้ อกีทัง้ความเสีย่งดงักล่าวเกดิจากปัจจยัภายนอก ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดนโยบายเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวโดย 

(1) ตดิตามราคาวตัถุดบิของราคาเหลก็โลกอย่างใกลช้ดิ เพิม่ความระมดัระวงัในการจดัซือ้วตัถุดบิ 
(2) ควบคุมปรมิาณวตัถุดบิและสนิคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
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การรบัรองความถูกต้องของขอ้มลู 
 

 

 บรษิทัฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัฯขอรบัรอง
ว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี้ บรษิทัฯขอรบัรองว่า 

 (1) งบการเงนิและข้อมูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยแลว้  

 (2) บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่เีพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั        
ทัง้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

 (3) บรษิัทได้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิัทฯ       
ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 ต่อผู้สอบบญัชี และกรรมการตรวจสอบ   
ของบรษิทัฯแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท า         
ทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษัท ฯได้รบัรองความถูกต้องแล้ว     
บรษิัทได้มอบหมายให้ นายพฤทธ์ิ ลี้วิไลกลุรตัน์ เป็นผู้ลงลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ นายพฤทธ์ิ ลี้วิไลกลุรตัน์ ก ากบัไว ้บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิัทฯได้รบัรองความถูกต้องของขอ้มูล
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื่อ  ต าแหน่ง  ลายมอืชื่อ 

1. ..........นางเอือ้มพร ปัญญาใส…………….. 
 

…………กรรมการ…………  …………………………………. 

2. ……...นางสาววริยิา อมัพรนภากุล..….….. 
 

…………กรรมการ…………  …………………………………. 

     

ชื่อ  ต าแหน่ง  ลายมอืชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ …นายพฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์… 
 

……ผูช้่วยผูอ้ านวยการ….  …………………………………. 

 

 
 
 



 

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน)  

Pacif ic Pipe Public Company Limited  

เอกสำรแนบ 
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รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคมุ และ เลขำนกุำรบรษิทัฯ  

 

ช่ือ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 
อาย ุ60 ปี 

- กรรมการบรหิาร 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการบรหิาร
 และจดัการความเสีย่ง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
17 มนีาคม 2547 

ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Role of the Chairman Program  
  (RCP 21/2009) 
- Director Accreditation Program  
  (DAP 13/2004) 

- ไมม่ ี- 
2542 - 2562 กรรมการ 

บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั  
(บรษิทัย่อย) 

จ าหน่ายทอ่เหลก็ 

2551 - 2552 นายกสมาคม สมาคมผูผ้ลติทอ่โลหะและแปรรปูเหลก็

แผน่ 
 

2539 - 2562 กรรมการ กรรมการ บรษิทั มทีรพัย ์ขนส่ง จ ากดั 

(บรษิทัย่อย) 
ธรุกจิขนส่ง 

ดร.วชิาญ อรา่มวารกีุล 
อายุ 71 ปี 

- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
24 เมษายน 2557 

- ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธรุกจิ California 
Coast University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Advance Audit Committee Program  
 (AACP 34/2019) 
- Board that Make Difference 
  (BMD 6/2018) 
- Role of Compensation Committee  
  (RCC 19/2014) 
- The Director Diploma Award  
  (Director Diploma Examination  
   No. 37/2013) 
- Director Certification Program  
  (DCP 107/2013) 

- ไมม่ ี- 

2555 – ปัจจบุนั  

กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ ประธาน
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  
Holding Company (ธรุกจิหลกั
ในการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า) 

2553 – ปัจจบุนั ประธานทีป่รกึษากรรมการ บรษิทั ไดกา้ (ไทย) จ ากดั จ าหน่ายเคมภีณัฑ ์

    

 



[แบบ 56 –  1]  เอกสารแนบ 1  /  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ม ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท ฯ  

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)  
 

83  

 

ช่ือ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายเกรยีงไกร รกัษก์ุลชน 
อายุ 62 ปี 

- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการสรรหา 
 ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
20 เมษายน 2550 

- ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตรบ์ณัฑติ    
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง   
- เนตบิณัฑติไทย 
  ส านกัอบรมศกึษาทางกฎหมายแหง่เนตบิณัทติ 
  สภา (รุน่ 33) 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย 
- Director Accreditation Program  
  (DAP 66/2007) 

- ไมม่ ี- 
2562 - ปัจจบุนั 

กรรมการธนาคาร และ 
กรรมการบรหิาร 
(ณ เมษายน) 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ ขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
(SME) 

ธนาคารพาณิชย ์

2562 - ปัจจบุนั 
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
(ณ พฤศจกิายน) 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ ขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
(SME) 

ธนาคารพาณิชย ์

2561 – ปัจจบุนั 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒใิน
คณะกรรมการมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

 

2562 - ปัจจบุนั อนุกรรมการกฎหมาย 
ส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พฆิเณศทนายความ จ ากดั บรกิารดา้นกฏหมาย 

2559 - 2562 ผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมาย 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ ขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
(SME) 

ธนาคารพาณิชย ์

2560 - 2562 อนุกรรมการกฎหมาย 
การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
(กนอ.) 

 

2561 - 2562 
กรรมการอสิระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั พรเีมยีรเ์อน็เตอรไ์พรซ ์จ กดั 
(มหาชน) 

บรกิารดา้นกฏหมาย 

นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ 
อายุ 44 ปี 

- กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
 และบรรษทัภบิาล 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
12 มถิุนายน 2551 

- ปรญิญาโทวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  
  สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program  
  (DAP 77/2009) 
 
 

- ไมม่ ี- 
2549 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศ บรษิทั วคิตอรี ่อนิดสัเตรยีล จ ากดั 

ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์
เสน้ใยธรรมชาต ิ

2549 - 2558 กรรมการ บรษิทั โคลเวอร ์เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั การขายสง่สนิคา้ 
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ช่ือ – นามสกลุ / 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางอดุมวรา เดชสง่จรสั 
อายุ 63 ปี 

- กรรมการอสิระ  
- กรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
7 กรกฎาคม 2559 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ  
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 
133/2017) 

- ไมม่ ี- 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั นภสัรยี ์เดอรม์แมจกิ จ ากดั คลนิกิความงาม 

2554 – 2558 กรรมการ 
บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 

2554 – 2558 กรรมการ 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 

2552 – 2558 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกลุ่มงาน
ปฏบิตักิารงานบรกิารซือ้
ขายหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

2552 – 2554 
กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 

นางสาววริยิา อมัพรนภากลุ 
อายุ 58 ปี 

- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารและ 
  จดัการความเสีย่ง  
- กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 
  และบรรษทัภบิาล  
- ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
- เลขานุการบรษิทัฯ 

(กรรมการซึง่มอี านาจลงนาม 
แทนบรษิทั) 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
[ครัง้ที ่1] 17 มนีาคม 2547 
[ครัง้ที ่2] 20 มกราคม 2552 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ   
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 
13/2004) 
- Director Certification Program (DCP 
48/2004) 
 
 

- ไมม่ ี- 
 2549 – 2562  กรรมการ 

บรษิทั มทีรพัย ์ขนส่ง จ ากดั 
(บรษิทัย่อย) 

ธรุกจิขนส่ง 

 
2542 – 2562  

 
กรรมการ 

 
บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั 
(บรษิทัย่อย) 

 
จ าหน่ายทอ่เหลก็ 
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ช่ือ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวธติมิา วฒันศกัดากุล 
อายุ 39 ปี 

- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารและจดัการ
 ความเสีย่ง 
- ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย
 ปฏบิตักิาร 

(กรรมการซึง่มอี านาจลงนาม 
แทนบรษิทั) 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
23 เมษายน 2556 

- ปรญิญาโท สาขา E-Commerce เกยีรตนิิยม 
  University of Wollongong, Australia 
- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 
  ระหว่างประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Director Certification Program 

  (DCP 177/2013) 

- ไมม่ ี- 

2556 – 2562 กรรมการ 
บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั 

(บรษิทัย่อย) จ าหน่ายทอ่เหลก็ 

2552 – 2562  กรรมการ 
บรษิทั มทีรพัย ์ขนส่ง จ ากดั 

(บรษิทัย่อย) 
ธรุกจิขนส่ง 
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ช่ือ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางเอือ้มพร ปัญญาใส 
อายุ 52 ปี 

ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไมม่ ี- สงิหาคม 2557 -  
สงิหาคม 2562 

กรรมการและประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) สื่อดา้นธรุกจิ การบรหิาร
จดัการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 การอบรม 
Director Accreditation Program (DAP 2015) 

 มกราคม 2557 - 
กรกฎาคม 2557 

รองผูอ้ านวยการบรหิาร บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายเครื่องคอมพวิเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ - น า
เขา้,ผูผ้ลติ,คา้ส่ง 

นางภทัรา จรรยาวลิาส 
อายุ 55 ปี 
 
ผูอ้ านวยการสื่อสารองคก์ร 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไมม่ ี- 2551 ผูอ้ านวยการฝ่ายธรุกจิ บรษิทั ออรก์านอน (ประเทศไทย) จ ากดั  

นายสุพฒัน์ บ่อสมบตั ิ
อายุ 54 ปี 

ผูอ้ านวยการขาย 

- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาตร ์
  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

- ไมม่ ี- 25536 – 2558 กรรมการ บรษิทั เอกการคา้ไทย จ ากดั บรษิผัูร้บัเหมา 

นายพฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์ 
อายุ 41 ปี 
 
ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ  
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ไมม่ ี- 2551 – 2553 ผูจ้ดัการบญัชบีรหิาร บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายทอ่เหลก็ 
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กำรอบรม สมัมนำ หรอืกำรสรปุระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีส่นบัสนนุในกำรปฏบิตัหินำ้ทีก่รรมกำร ป ี2562 

ล าดบั เรือ่ง สถาบนั / หน่วยงาน ดร.วิชาญ คณุเกรียงไกร คณุปิยะนุส คณุวิริยา 

1 Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019) สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
     

2 S01: หลกัสตูรการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิ 
ตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย       



3 S02: หลกัสตูรการวเิคราะหห์ว่งโซ่อุปทานและผูม้สีว่นไดเ้สยี  
ตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย       



4 
S03: หลกัสตูรการก าหนดกลยทุธแ์ละวธิกีารด าเนินงานดา้นความ
ยัง่ยนืขององคก์ร 

ตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย       



5 อบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรบัรอง มอก.เอส 
ส านกังานผลติภณัฑ์
มาตรฐานอุตสาหกรรม     


  

6 
ขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบการจดัการ การต่อตา้นการใหแ้ละรบัสนิบน 
ISO 37001: 2016 

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.)       



7 การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) - COSO ERM 2017 รุ่นที ่3/62 สภาวชิาชพีบญัช ี
      



8 
การก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร
ก ากบัดแูล (Regulator) รฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน” รุ่นที ่21 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
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กำรอบรม สมัมนำ ผูบ้รหิำร ป ี2562 

ล าดบั เรือ่ง สถาบนั/หน่วยงานผูจ้ดั คณุสุพฒัน์ คณุพฤทธ์ิ 

1 SSI Steel Construction Forum 2019  บมจ. สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี   

2 ทบทวนบญัชตีามความรบัผดิชอบ สภาวชิาชพีบญัช ี
 

3 TFAC Conference 2019 : Future of Finance - Digital Disruption สภาวชิาชพีบญัช ี
 

4 การบรหิารความเสีย่ง COSO ERM 2017 สภาวชิาชพีบญัช ี
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รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย ์

ของกรรมกำร และผูบ้รหิำร ของบรษิทัฯ  ณ 30 ธนัวำคม 2562 

 

รายช่ือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิม (ลด) 
ระหว่าง 
รอบบญัชี 

ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2562 

สดัส่วน 
การถือหุ้น ตนเอง 

คูส่มรสและบุตร 
ทีย่งัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ ตนเอง 

คูส่มรสและบุตร 
ทีย่งัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ 

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 10,187,500 17,812,500 - 10,187,500 17,812,500 4.24 

2. ดร.วชิาญ อร่ามวารกุีล - - - - - - 

3. นายเกรยีงไกร รกัษกุ์ลชน 535,000 - - 535,000 - 0.08 

4. นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ - - - - - - 

5. นางอุดมวรา เดชสง่จรสั - - - - - - 

6. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล 3,400,000 - - 3,400,000 - 0.52 

7. นางสาวธติมิา วฒันศกัดากุล - - - - - - 

8. นางเอือ้มพร ปัญญาใส - - - - - - 

9. นางสาวภทัรา จรรยาวลิาส 50,600 - - 50,600 - 0.007 

10. นายสพุฒัน์ บ่อสมบตั ิ - - - - - - 

11. นายพฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์ - - - - - - 

หมายเหตุ : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีน 660,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 660,000,000 บาท (660,000,000 หุน้) 
 
 ทัง้นี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ไม่มีประวตัิการถูกลงโทษ
เน่ืองจากการกระท าความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ทัง้นี้ เฉพาะความผดิในเรื่องดงัต่อไปนี้  

(1) การกระท าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
(2) การเปิดเผย หรอืเผยแพร่ขอ้มูล หรอืขอ้ความอนัเป็นเทจ็ทีอ่าจท าใหส้ าคญัผดิ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วร

บอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัซึง่อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

หรอืมหีรอืเคยมสีว่นร่วมหรอืสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว 
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หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกัของเลขำนกุำรบรษิทัฯ 

 หน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัของเลขานุการบรษิทัฯ คอืการสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กฎระเบยีบ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิัทฯที่คณะกรรมการ    
ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงใน
ขอ้ก าหนดกฎหมายทีม่นียัส าคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบัของบรษิัทฯ และข้อพึง    
ปฏบิตัต่ิางๆ 

3. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ รวมทัง้ติดตามให้มกีารปฏบิตัติาม     
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 

4. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน       
การประชุม 

5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูรายงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้ 
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รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุ 

ด ำรงต ำแหนง่ในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
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หมายเหตุ

บริษทั  = ประธานกรรมการ

  

v v v

บริษทัย่อย v = ผูบ้รหิาร

บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั*     = ทีป่รกึษา

บรษิทั มทีรพัยข์นส่ง จ ากดั*   

บริษทั/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั ไดกา้ (ไทย) จ ากดั 

ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

บรษิทั พรเีมยีร ์เอ็นเตอรไ์พรซ์ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั วคิตอรี ่อนิดสัเตรยีล จ ากดั v

บรษิทั นภสัรยี ์เดอรแ์มจกิ จ ากดั 

บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) 

      * บรษิทัย่อยทัง้ 2 แห่ง ด าเนินการจดทะเบยีนยกเลกิกจิการเรยีบรอ้ยแล้ว ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2562

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย



 = กรรมการบรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) vvvv
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ข้อมลูกรรมการของบริษทัย่อย  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไม่มบีรษิทัย่อย เนื่องจากบรษิทัย่อยโอนกจิการใหก้บับรษิทัฯ และ จดทะเบยีน
เลกิกจิการเรยีบรอ้ยแลว้ ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[แบบ 56 –  1]  เอกสารแนบ 3 /  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)  
 

93  

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 

  

ช่ือ : นายนฤทิธิช์ยั ภูรพีงษานนท ์

อายุ : 46 ปี 

ต าแหน่ง : ผูช้่วยผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี

ประวติัการอบรม : - หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที ่12 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายใน                  
รบัอนุญาตสากล รุ่นที ่5 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- การจดัท ากระดาษการเพื่อมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในองคก์ร รุ่นที ่1 
โดย CAC 

ประสบการณ์การท างาน 
: 

2560 – ปัจจุบนั ผูช้่วยผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน  

 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2559 ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน  

 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

 2540 – ม.ีค. 2547 ผูค้วบคมุงานตรวจสอบภายใน (supervisor)  

 บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

- ไม่ม ี- 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2562 

 
 คณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย และใหค้วามส าคญั
กบัการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี มขีอ้มูลทีถู่กต้องครบถ้วน ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดย
เลอืกใชน้โยบายการบญัชแีละ/หรอืวธิปีฏบิตัทิางบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงั
รอบคอบในการประมาณทางการบญัช ีเพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอ และไดผ้่าน
การตรวจสอบและใหค้วามเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตที่เป็นอสิระ 
 คณะกรรมการจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มูลทางบญัชมีคีวาม
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะด ารงไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ ตลอดจนเพื่อไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมี
สาระส าคญั ในการนี้คณะกรรมการบรษิทัฯไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ท าหน้าทีเ่ป็น
ผูส้อบทานใหบ้รษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
 งบการเงนิของบริษัทฯ และงบการเงนิรวมของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ได้รบัการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตของบรษิัทฯ คอื บรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ในการตรวจสอบนัน้คณะกรรมการบรษิัทฯได้สนับสนุนขอ้มูลและ
เอกสารต่างๆ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชทีัว่ไป โดยความเหน็
ของผูส้อบบญัชไีดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีนี้แลว้ 
 คณะกรรมการบรษิัทฯมคีวามเหน็ว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบรษิทัฯอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื่อมัน่อย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ส าหรบัปี 2562 สิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562  มคีวามเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบตัิตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป และปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 

      
 

( นายสมชยั เลขะพจน์พานิช ) 
               ประธานกรรมการ   

                                                19 กมุภาพนัธ ์2563 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบรษิัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ได้อนุมตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ดร. วชิาญ  อร่ามวารกีุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. คุณปิยะนุส  ชยัขจรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ  
3. คุณอุดมวรา  เดชสง่จรสั  กรรมการตรวจสอบ  
และ นายนฤทิธิช์ยั  ภูรพีงษานนท ์  เลขานุการกรรมการตรวจสอบ   

 
ในรอบปีบญัช ี2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัิงานอย่างเป็นอสิระ และครบถ้วนตามที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บรหิาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หารือ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมอืในการปฏิบตัิ
ภารกจิตามกฎบตัรทีก่ าหนดไว ้ โดยขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าใหป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ โปร่งใส ตามหลกั
ธรรมาภิบาล เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯได้อย่างถูกต้องและเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างเพยีงพอ โดยมกีารจดัประชุมตลอดปี 
2562 จ านวนทัง้สิน้ 6 ครัง้ รวมทัง้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย จ านวน 4 ครัง้ ซึง่สาระส าคญัในการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดด้งันี้ 

 
1. รายงานทางการเงิน  

 ได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 2562 และหารอืร่วมกบัผูส้อบบญัช ีพรอ้มทัง้พจิารณา
ข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบรษิัทฯได้จดัท าขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 
 
2. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 สอบทานและใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เพื่อใหแ้น่ใจว่า
การตกลงเขา้ท ารายการมคีวามเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯไดถ้อืปฏบิตัติามนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีโดยถอืความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ ซึง่มีรายการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ พจิารณาการต่อสญัญา
เช่าอาคารส านกังาน 
 
3. การตรวจสอบภายใน 

 ใหค้วามเหน็ชอบต่อแผนงานตรวจสอบและก าลงัพล ประจ าปี 2562 รวมทัง้พจิารณาความเพยีงพอในการพฒันา
บุคลากรดา้นตรวจสอบภายใน เพื่อใหบ้รรลุแผนการตรวจสอบประจ าปี  และไดส้อบทานผลการปฏบิตังิานและขอ้เสนอแนะ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผลการตรวจตดิตามการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้
ความส าคญักบัคุณภาพของการควบคุมภายใน ความถูกต้องน่าเชื่อถอืของรายงานการเงนิ  และการปฏบิตัิตามนโยบาย 
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมี
ประสทิธผิล 
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4. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ไดต้ดิตามการสือ่สารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนกังานบรษิทัฯ ก าหนดใหพ้นกังานบรษิทัฯทีเ่กีย่วขอ้ง รายงานชื่อ
ผู้ที่เกี่ยวโยงกนั, รายงานการถือครองหุ้นบรษิัทฯประจ าทุกไตรมาส ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครัง้ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ในปี 2562 ไม่พบ
รายการทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมนียัส าคญั 

 
5. ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 น าเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯทราบทุกครัง้ที่มกีาร
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยไดเ้สนอความเหน็ และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร 
ซึง่ฝ่ายบรหิารได้ด าเนินการพจิารณาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทัง้พจิารณาผลการประเมนิการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 โดยได้รบัการประเมินจากคณะกรรมการบรษิัทฯ และน าผลการ
ปฏบิตังิานนัน้มาพจิารณาปรบัปรุงการปฏบิตังิาน 

 
6. ผูส้อบบญัชี 

 ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯส าหรบัปี 2563 
 
 จากกจิกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งต้นตลอดปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า  คณะกรรมการ ตลอดจน
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ถอืนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นส าคญั  และยดึมัน่ในจรยิธรรมธุรกจิ  โดยมคีวามมุ่งมัน่ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของบรษิทัฯอย่างมคีุณภาพเยีย่งมอือาชพี และค านึงถงึการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งตาม
นโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้พฒันาระบบบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญั ใหเ้กดิประสทิธผิล
สงูสดุ และสง่เสรมิระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลและเหมาะสม เพยีงพอ รวมทัง้การตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ 
และมกีระบวนการตรวจสอบทีส่อดคลอ้งกบั มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน  โดยมกีารพฒันา
ปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
ดร.วิชาญ อรา่มวารีกลุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
19 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 



[แบบ 56 –  1]  เอกสารแนบ 5 /  รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)  
 

98  

รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
 

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ท่าน และกรรมการบรหิาร  
1 ท่าน ซึง่มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึ วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2564 โดยมรีายนาม 
ดงันี้ 

1. นายเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
2. นางสาววริยิา  อมัพรนภากุล กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
3. นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
และนางสาวพชัรนิทร ์ จวนชยันาท เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล  

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมาย 
ภายใตห้ลกัการด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั โดย ในปี 2562 คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ไดม้กีารประชุมรว่มกนั เพื่อพจิารณาเรื่องส าคญัตามหน้าที ่และความรบัผดิชอบ 
ทัง้สิน้ จ านวน 5 ครัง้ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. ด้านการสรรหา 
 1) ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และสรรหาผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการแทน
กรรมการทีล่าออกโดยค านึงถงึคุณสมบตัคิวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ และ ประสบการณ์ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย อนั
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ รวมทัง้ค านึงถงึขนาดโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ทีเ่หมาะสม เพื่อสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพตลอดจนสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2) พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาต าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

2. ด้านค่าตอบแทน 
 1) พจิารณาอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพจิารณาเทยีบเคยีง
ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมถงึความเหมาะสม
กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 2) พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารส าหรบัเงนิบ าเหนจ็การเกษยีณอายุการท างานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ  
 3) พจิารณาค่าตอบแทน และสวสัดกิาร ของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลอย่าง
เป็นรปูธรรม ซึง่พจิารณาจากผลความส าเรจ็ของการปฏบิตังิาน เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้รวมถงึพจิารณาการ
เตบิโตของยอดขายและก าไรสทุธ ิ

3. ด้านบรรษทัภิบาล 
 1) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล เพื่อปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 
 2) ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายประจ าปี 2562 พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานในองคก์รรบัทราบ ดงันี้ 
     2.1 หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
     2.2 คู่มอืกรรมการ 
     2.3 ทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
 3) รายงานผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ าปี 2562 โดยบรษิทัฯไดร้บัผลประเมนิใน
ระดบั “ดเีลศิ” (                    ) จากการประเมนิโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
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4) รายงานการด าเนินกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยเป็นการมุ่งเน้นกจิกรรมในดา้น CSR in-process  
5) จดัท ารายงานการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ เพื่อสือ่สารต่อผูม้สีว่นได้

เสยีทุกภาคสว่นขององคก์ร 
6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมนิ ดงันี้ 

- แบบประเมนิภาพรวมการปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 
- แบบประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯรายบุคคล 
- แบบประเมนิคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล  
- แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

7) รายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหก้รรมการทุกท่านรบัทราบและร่วมกนัหารอื หรอืแสดง
ความเห็นต่อผลการประเมินการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการในปี 2562 รวมทัง้รายงานผลการประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล โดยเป็นการประเมนิจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั
สมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบง าจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2562 
กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนตามทีแ่สดงไวใ้นรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2562 โดยไดพ้จิารณารายงานขอ้มูล
การส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปรยีบเทยีบกบัภาพรวมของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั และ
บรษิทัทีม่ขีนาดยอดขายและก าไรสุทธใิกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล เหน็ว่ามี
ความเหมาะสมเป็นธรรมกบับรษิทัฯ และกรรมการทีด่ ารงต าแหน่ง ซึง่สอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่คณะกรรมการ
บรษิัทฯได้พจิารณาเหน็ชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณา โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 
 

 
 
        นายเกรียงไกร รกัษ์กลุชน 
      ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
             22 มกราคม 2563 
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รายงานคณะกรรมการบริหารและจดัการความเส่ียง 
 
 คณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร 3 ท่าน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึ วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2564 โดยคณะกรรมการมรีายนาม ดงันี้ 
 1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช ประธานกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง  
 2. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล กรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
 3. นางสาวธติมิา วฒันศกัดากุล กรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
 และนางสาวนนัทนา หลกัค า เลขานุการคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
 
 ในปี 2562 ไดม้กีารประชุมร่วมกนั เพื่อพจิารณาเรื่องส าคญัตามหน้าที ่และความรบัผดิชอบทัง้สิน้ จ านวน 12 ครัง้ 
ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. น าเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ แผนงานประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน
รบัผดิชอบในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ทศิทาง และเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

2. ตดิตามการด าเนินงานในภาพรวมของบรษิทัฯเป็นประจ าทุกเดอืน พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายจดัการ  
3. พจิารณาการลงทุนดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั มคีวามสมเหตุสมผลโดยยดึถอืผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และ 
ผูถ้อืหุน้เป็นทีต่ัง้  
4. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง เพื่อใหแ้นวทางในการปฏบิตัหิน้าทีม่คีวามเหมาะสม
กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  

5. ก ากบัดูแล ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผูบ้รหิาร และพนักงาน มคีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายดา้นต่างๆที่ไดร้บัการ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เช่น การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

6. การจดัการดา้นความเสีย่ง 
6.1 จดัให้มปีระเมนิความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน รวมถึงประเมิน

ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคอร์รปัชัน่เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าบรษิัทฯ มกีารจดัการอย่างเพยีงพอ เหมาะสม
และทนัต่อเหตุการณ์ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลง  

6.2 พจิารณาคดักรองปัจจยัเสีย่งระดบัองคก์รที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ ์การด าเนินงาน ฐานะการเงนิ รวมถึง
ด้านอื่นๆ จากปัจจยัเสีย่งทัง้หมดตามความเหน็ของเจ้าของปัจจยัเสีย่ง (Risk Owner) ที่มกีารพจิารณา
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในที่มอียู่ในปัจจุบนั และจดัล าดบัความเสีย่งที่เหลอือยู่ (Residual Risk) 
ในภาพรวม  

6.3 พิจารณาความเหมาะสม คุ้มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า ให้ค าแนะน า 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความเสีย่งนัน้จะไดร้บัการบรหิารจดัการ และมกีารควบคุมใหอ้ยู่ในระดบัเหมาะสมทีอ่งคก์ร
สามารถยอมรบัได ้ 

6.4 ติดตามความคบืหน้า ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่งในแต่ละระดบั และ
รายงานคณะกรรมการบรษิทัฯอย่างสม ่าเสมอ 

 

            
นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

ประธานกรรมการบริหารและจดัการความเส่ียง 
                22 มกราคม 2563\ 


